VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL PETER LIEP´S HUS

Smukke Peter Liep’s Hus er det oplagte sted at holde firmaarrangementer, møder eller
konferencer i unikke og smukke omgivelser.
Huset har en mere end 100 år gammel historie som traktørsted i kanten af bøgeskoven.
Peter Liep, som lægger navn til huset, var skytte og skovfoged i Dyrehaven og den
første til at drive stedet helt op til slutningen af 1800-tallet.
I dag har vi opdateret vores rummelige restaurant- selskabs-, og konferencelokaler
med respekt for traditionerne på stedet og den unikke beliggenhed.
Vi ligger godt placeret kun 20 minutter fra det centrale København og bare ti minutters
gåtur fra Klampenborg station.
Så selv om vi ligger midt i Dyrehaven, er huset både tæt på byen og helt ugeneret.
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MØDER, KONFERENCER ELLER FEST
- VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE JER

Peter Liep’s Hus er den perfekte ramme for arrangementer med op til 170 deltagere
(eller op til 375 personer fordelt over flere lokaler).
Vi har fuldt udstyrede konferencefaciliteter, professionelt og imødekommende personale og lang erfaring med at arrangere og skræddersy projekter og forløb for en bred
vifte af gæster.
Med skoven lige uden for døren er der også mulighed for teambuilding, udendørsaktiviteter, sociale sammenkomster som julefrokoster og personalefester, samt kursusforløb,
hvor omgivelserne får en hovedrolle.
Vores eventafdeling hjælper med at skabe rammerne for jeres arrangement.
Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for jer eller kom forbi og hør, hvordan vi kan
skræddersy efter jeres ønsker.
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ET KØKKEN I HARMONI MED OMGIVELSERNE
Køkkenet på Peter Liep´s Hus er et opdateret og moderne kro-køkken, hvor vi har afpudset
og fortolket de bedste af de mange gode, danske kro-retter.
Vores køkkenchef sammensætter løbende vores menuer, så de tager hensyn til årstiden og de råvarer, der er tilgængelige og bedst lige nu, og køkkenet tilbereder dem
med respekt og omhu for at lokke velsmag og madglæde frem.
Mange af retterne afspejler det, man finder i skoven udenfor eller i havet et stenkast
fra den røde låge mod Klampenborg; urter, svampe, dyrekød og friske fisk.
Vores dygtige køkkenchef har på forhånd udviklet en række lækre og velsmagende
festmenuer, som I kan blive inspireret af. Men vi skræddersyr gerne i samarbejde med
jer, så arrangementet bliver, lige som I ønsker det.
Holder I møder eller konferencer hos os, står køkkenet klar med mødeforplejning,
uanset om I er her et par timer eller har behov for et arrangement, der strækker sig
helt hen til de lyse timer.
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LOKALERNE
Peter Liep’s Hus er stolt af sine flotte selskabslokaler
med plads til både store og små møder/konferencer.
Malerstuen
Pejsestuen
Pejsesalen
Havestuen

:
:
:
:

op
op
op
op

til
til
til
til

30 personer
45 personer
200 personer
150 personer

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med
planlægningen. Vores store erfaring med selskaber,
konferencer og møder gør, at I trygt kan overlade alt
det praktiske til os.
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KIRSTEN PIIL´S
Nogle få hundrede meter længere inde i skoven ligger Kirsten Piil´s.
Det smukke, fredede træhus med stråtag er placeret lige ved siden af Kirsten Piils Kilde,
som har trukket mennesker til Dyrehaven siden 1500-tallet, hvor dens vand blev opfattet
som helbredende. Kilden springer stadig, og i huset er der udsigt både til den, til skoven
og Kildesøen lige udenfor.
Kirsten Piils kan rumme op til 80 gæster til festmiddag, 100 til møder og konferencer.
Udendørsarealerne med den solrige terrasse og en hyggelig overdækning kan inddrages
til breakout sessions eller til fester, middage og andre begivenheder, hvor vi også kan
tilbyde opsætning af telt, pavilloner, grill eller andet.
Her kommer I helt tæt på skoven. Derfor er det oplagt at indlægge aktiviteter som
team-building, en vandretur eller andet – man er bogstaveligt talt to skridt fra skovstien mod Ulvedalene.
Vores møde- og festpakker er identiske med Peter Liep´s, og vi sætter de samme, høje
gastronomiske standarder som på vores søsterrestaurant lidt længere væk.
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FORSL AG TIL MØDE-, KONFERENCE- & FESTPAKKER
Priser gældende pr. september 2022 - forbehold for ændringer

HALVDAGSKONFERENCE

HELDAGSMØDE

6 timers varighed

8 timers varighed

Gennem hele dagen
Kaffe og te
Filtreret vand med og uden bobler
Årstidens frugt & grøntsagscrudité med dip

Gennem hele dagen
Kaffe og te
Filtreret vand med og uden bobler
Årstidens frugt & grøntsagscrudité med dip

Morgen / Eftermiddag
Ingefærshot ved ankomst
Let og lækker morgenmad eller eftermiddagskage

Morgen
Ingefærshot ved ankomst
Let og lækker morgenmad

Frokost
Velsmagende frokost hertil sodavand eller saft

Frokost
Velsmagende frokost med sodavand eller saft

Kr. 595.- ekskl. moms

Eftermiddagskage
Kr. 695.- ekskl. moms

Alle priser er angivet ekskl. moms pr. kuvert. Minimum 30 kuverter.
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HELDAGSKONFERENCE MED MIDDAG
10 timers varighed
Gennem hele dagen
Kaffe og te
Filtreret vand med og uden bobler
Årstidens frugt & grøntsagscrudité med dip
Morgen
Ingefærshot ved ankomst
Let og lækker morgenmad
Frokost
Velsmagende frokost hertil sodavand eller saft

EKSTRA LÆKKERT, TILKØB
Croissant eller chokoladecroissant
Smoothie eller yoghurt med granola
Hjemmelavet powerbar
Salte snacks & et glas bobler før middagen
Dessert til middagen
Kaffe / Te & sødt

15,40,30,120,80,50,-

Eftermiddagskage
Aften
Sæsonens 2-retters menu, hertil vinmenu
Kr. 1.045.- ekskl. moms

Alle priser er angivet ekskl. moms pr. kuvert. Minimum 30 kuverter.
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MIDDAG
4 timers varighed
Velkomstbobler og salte snacks
Sæsonens 3-retters menu
Husets vinmenu til middagen (samt øl og vand)
Kaffe og te
Kr. 795,- ekskl. Moms

MIDDAG & FEST
7 timers varighed
Velkomstbobler og salte snacks
Sæsonens 3-retters menu
Husets vinmenu til middagen (samt øl og vand)
Kaffe og te
Fri bar efter middagen med longdrinks, vin og øl
Kr. 1.045,- ekskl. moms

EKSTRA LÆKKERT, TILKØB
Kanapéer 2. stk. pp.
60,Vin upgrade fra
40,Sødt til kaffen
30,Blomster på bordene
35,Ekstra time inkl. øl, vin og vand 100,-

Alle priser er angivet ekskl. moms pr. kuvert. Minimum 30 kuverter.
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Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og finder lige
så stor glæde ved at kreere traditionelle, jordbundne
retter som innovative og højgastronomiske oplevelser
Mad skal tale til sanserne, og vi kaster al vores kreativitet
og energi i den enkelte madoplevelse og det gode værtskab
–

Rasmus Pors, medejer og partner, Madkastellet
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RING TIL OS

Alle arrangementer er for os noget helt særligt.
Vores eventafdeling består af en række dygtige og hjælpsomme projektledere og eventrådgivere med mange års erfaring.
Og hele teamet, lige fra projektledere og afviklere til tjenere og opvaskere arbejder tæt
sammen for at sikre en høj kvalitet af alle vores events
Måske har du brug for sparring og rådgivning?
Uanset hvad, så kan du trygt ringe til os, så hjælper vi dig godt videre.
Kontakt os på:
Tlf. +45 39 64 07 86
Mail: selskab@peterlieps.dk
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Parkering
Dyrehaven

TRANSPORT & PARKERINGSMULIGHEDER

Bil
Der er ingen parkeringsmuligheder ved Peter Liep’s Hus.
Benyt venligst parkeringspladsen ved Bakken eller
Klampenborg Station.

PETER LIEP'S HUS

KIRSTEN PIIL
Klampenborg
Station

Cirkusrevyen

Tog
Nærmeste station er Klampenborg station.
Her er både S-tog og regionaltog, gåafstand til Peter Liep’s:
ca. 600 meter.

Bakken

Bus
Bus 23, busstop Klampenborg Station, gåafstand til
Peter Liep´s: 600 meter.

Bakkens
Parkering

Kl

am

pe

nb

or
gv
ej

Galopbanen
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Afsætning/afhentning for dårligt gående ved Peter Liep´s Hus
er muligt men skal aftales på forhånd med Peter Liep´s
(indkørsel gennem den røde port, Kongeporten ved Bakkens
parkeringsplads).

Taxa
Taxakørsel skal bestilles til busparkeringspladsen ved Bakkens
indgang. Porten til Dyrehaven låses kl. 24.00-06.00.

