Bryllupsfest
På Møllerup Gods
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Fest i historiske rammer med
mulighed for overnatning
Kommer I langvejs fra eller ønsker I at feste hele
natten, så lej Hubertus Kroen på Møllerup Gods på
Djursland. Det bliver en fest, I aldrig glemmer. Kroen fra
1710 ligger i et romantisk herregårdsmiljø med voldgrav og park lige uden for festlokalerne, i de kuperede Mols Bjerge. Kroen er nænsomt restaureret, så det
autentiske miljø er bevaret.
Hubertus Kroen er indrettet som traditionel kro med
selskabslokale, hvor der er plads til 48 gæster, krostue
med bar, pejsestue med jagttrofæer og charmerende
værelser i almuestil. Der er plads til 32 overnattende
gæster med mulighed for tilkøb af ekstra sengepladser.
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Hubertus Kroen ligger med direkte adgang til Møllerup Gods’ park, hvor der er et
rigt dyreliv. Der er mulighed for afholdelse af bryllups reception i den hyggelige
gårdhave. Hubertus Kroen er ligeledes udstyret med eget spaområde, med pool,
spabad og sauna. Derudover har Hubertus Kroen et industrikøkken, der egner sig
til madlavning til festen.
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Rustikke og autentiske rammer
til den store bryllupsfest
Møllerups gamle Kørelade fra 1684 er en charmerende
bygning med autentiske bjælker, hvidkalkede vægge og
masser af historisk stemning.
Her er god plads til at afholde både større og mindre
arrangementer, med helt op mod 150 spisende gæster
i et unikt og storslået lokale. Til bryllupet med mange
gæster, er den gamle kørelade det helt rette sted.
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Mulighederne i Køreladen
De store egetræsbjælker, lysekronerne og den charmerende beliggenhed vil med
garanti gøre arrangementet til en begivenhed udover det sædvanlige. I Køreladen
kan du vælge mellem runde og rektangulære borde til din ønskede opstilling. Køreladen er samtidig udstyret med højtalere og AV-udstyr samt en mindre scene, så der
er mulighed for musik og festlige indslag.
Køreladen har et mindre anretterkøkken, hvor den udvalgte kok, kan lave de sidste
forberedelser. Køreladen har ingen sovepladser, men det er muligt at booke den i
kombination med enten Hubertuskroen eller vores Karlekamre, som du kan læse
mere om på side 8.
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Unikke muligheder på
Møllerup Gods
Møllerup Gods leverer den unikke ramme for din
bryllupsfest, indholdet står du selv for. På den
måde kan du sætte dit helt eget præg på dagen.
Vi vil naturligvis gerne inspirere dig, til at se alle de
unikke muligheder som Møllerup Gods rummer.

Bryllupsbilleder på Møllerup Gods
På Møllerup Gods er der mulighed for at, I som
brudepar, kan få taget bryllupsbilleder I vores
vidunderlige godspark.

Reception eller vielse i Godsparken
Giv jeres bryllup lidt ekstra og afhold reception eller
vielsen i godsparken. Vi stiller eventuelt udstyr til
rådighed.

Vielse i Køreladen
I Køreladen er der mulighed for at opdele rummet,
så man kan afholde en vielse i den ene halvdel og
have bespisning i det andet. Her er der mulighed
for, at vi stiller udstyr såsom: scene, av-udstyr og
stole til rådighed.

Weekendbryllup
Forlæng jeres bryllup og gør det hele til en
forlænget weekend med den nærmeste familie.
Vi anbefaler at man booker lokaler fra torsdag til
mandag, så der er god tid til at gøre klar og pakke
sammen.
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Overnatningsmuligheder
Hvis der ønskes ekstra sovepladser til jeres bryllup, har Møllerup Gods
flere forskellige muligheder.
Vi har i alt 63 sovepladser fordelt på Hubertus Kroen og Karlekamrene.
Mangler man yderligere sovepladser, kan vi også tilbyde glamping telte.
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Karlekamrene:
Møllerup Gods kan tilbyde 31 ekstra sovepladser i vores hyggelige Karlekamre. Her er der 12 små dobbeltværelser med to
enkeltsenge og 2 større værelser med 4 enkeltmands senge.
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Samarbejds partnere
På Møllerup er vi stolte af at støtte lokalsamfundet. Derfor vil vi meget
gerne anbefale lokale samarbejdspartnere, som kender Møllerup og
tidligere har ydet en service til arrangementer på stedet.

Mols Dining
Mols Dining har køkken ude hos os, hvilket gør dem til et oplagt valg.
Mols Dining kan leverer stort set alle slags behov og forstår samtidigt
at benytte mange af de lokale råvarer som Djursland er så rig på. Læs
mere her: https://molsdining.dk/index.php/kontakt/

Privatbar

Ønsker i komptente bartendere til jeres fest, anbefaler vi at kontakte
Privatbar. Privatbar har stor erfaring og leverer et godt produkt. Læs
mere om Privatbar her: https://privatbar.dk/om-os/

Molbordet

Ønsker du selv at smage på noget lokalt, eller vil du bare give dine
gæster muligheden for det. Så dyk ned i det lokale samarbejde ‘‘Molbordet’’. Her kan du nemt få inspiration og overblik over de mange
muligheder som Djursland har. Kontakt de enkelte samarbejdspartnere eller læs mere her: http://www.molbordet.dk/

Bjerg Camp

Overvejer i en anderledes reception eller blot et underholdene indslag,
kan Bjerg Camp tage jer med ud i møllerup skov, hvor der blandt andet kan laves mad over bål, bueskydning og øksekast og meget mere.
Kontakt os for mere information.
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Den lille hjælper
For at give dig den bedste oplevelse, har vi lavet en mindre huskeliste,
som kan hjælpe jer godt på vej. Igennem årene har vi erfaret at der altid er
småting som let kan blive glemt i planlægningsprocessen. Dem har vi derfor
prøvet at samle sammen, så du undgår det til din fest.

Musik på Hubertus Kroen
Det er muligt at leje en soundboks igennem os. Det er en god ide, at medbringe forlængerledninger. Hvis der ønskes DJ til festen, skal vi oplyses
grundet strøm.

Køkken
Om i afholder festen på Hubertus Kroen eller Køreladen anbefaler vi altid at i
snakker med jeres udvalgte cater om de faciliteter vi har på Møllerup Gods. I
er altid velkomne til at invitere kokken med til en rundvisning.

Pool, Spa og Sauna område på Hubertus Kroen
Ved leje af Hubertuskroen er vores pool og spa område er tilgængeligt under hele jeres ophold. Husk derfor, at fortælle gæster at de er velkomne til at
medbringe badetøj og håndklæder.

Oprydning

I står selv for oprydningen, derfor skal i inden i forlader kroen eller Køreladen
huske at, fjerne skrald, festpynt og have ordnet opvasken m.m.
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Prisplan for lokaler
Hubertus Kroen

Leje af Hubertuskroen (Maj - September)

20.000 kr.

Leje af Hubertus Kroen (Marts, April, Oktober)

15.000 kr.

Leje af Hubertus Kroen (Januar, Februar, November, December)

10.000 kr.

*Bookningen gælder fra fredag kl. 16 til søndag kl. 10

*Bookningen gælder fra fredag kl. 16 til søndag kl. 10
**Prisen kan variere grundet helligdage

*Bookningen gælder fra fredag kl. 16 til søndag kl. 10
**Prisen gælder ikke jul og nytår

Tilkøb af ekstra dage (Torsdag/Mandag)
*Prisen afhænger af sæson

1-2.000 kr. Pr. dag

Slutrengøring (obligatorisk)

7.500 kr.

Depositum (obligatorisk)

5.000 kr.

*Forbrug samt eventuelle skader fratrækkes af depositummet

***** Møllerup Gods forbeholder sig retten til at sende en eventuel ekstra fakutering i et tilfælde hvor
udgifter ved rengøring eller skader overstiger det indbetalte depositum. *****
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Prisplan for lokaler
Køreladen

Leje af Køreladen

16.500 kr.

Tilkøb af ekstra dage (Torsdag/Mandag)

1-2000 kr.

*Bookningen gælder fra fredag kl. 16 til søndag kl. 10

*Prisen afhænger af sæson

Rengøring (Obligatorisk)

3.500 kr.

Rabat af Køreladen i kombination med Hubertuskroen

5.000 kr.

*Dækker ikke opvask, afrydning af borde og linnedpakker eller nedtagning af pynt

Karlekamrene

Leje af Karlekamrene

12.000 kr.

*Bookingen gælder fra fredag kl. 16 til søndag kl. 10
**Booking af karlekamrene skal ske i forbindelse med enten Hubertuskroen eller Køreladen

Rengøring af Karlekamrene (obligatorisk)

*Dækker ikke opvask, afrydning af borde og linnedpakker eller nedtagning af pynt

3.500 kr.

Til den helt store fest
Lej Hubertus Kroen, Køreladen og Karlekamrene samlet til den helt store fest.
Med denne mulighed kan du have op til 150 spisende gæster samt minimum 63
sovende gæster.
Samlet pris

*Bookingen gælder fra Torsdag kl. 16 til Mandag kl. 10

55.000 kr.
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Tilkøb
Dug hvid satin 110*110

15 kr. pr. stk.

Dug hvid satin 140*140

20 kr. pr. stk.

Dug hvid satin 140*180

30 kr. pr. stk.

Dug hvid 140*230

35 kr. pr. stk.

Dug hvid 180*180

38 kr. pr. stk.

Dug hvid 200*200

42 kr. pr. stk.

Dug hvid 220*220

45 kr. pr. stk.

Hvid Stofserviet

10 kr. pr. stk.

*Passer til høje borde (ståborde)

*Passer til små kroborde

*Passer til rektangulære borde

*Passer til runde borde

*Passer til runde borde

*Passer til runde borde

Linnedpakke

125 kr. pr. stk.

*Pakken indeholder lagen, dyne- og pudebetræk, lille- og stort håndklæde samt viskestykke.

Leje af Soundboks

500 kr. pr. stk.

Møllerup Hampeøl

350 kr. pr. kasse

Historisk rundvisning om Møllerup Gods

75 kr. pr. person

*Vælg mellem en schwarzbier eller Ale
**En kasse indeholder 12 stk. øl af 0,5L

*Minimum 10 personer

Glamping telte - Pris ved 4 opredninger

850 kr. pr. person

*Inkluderer seng og opredning med sovepose
**Prisen er for 2 overnatninger

Leje af fest telt

*Teltet måler 4 x 8 meter

1.500 kr.
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Anbefalet bordopstilling på Hubertus Kroen
7 runde borde (1,5 diameter) á 6 personer.
Max 42 personer.
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Plantegning forHubertus Kroen
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Sauna

WC

WC/Bad

Spa

Bryggers

Køkken

Vær. 15

WC

Depot
Opvask
WC

Spisestue

Selskabslokale

Billiard

Vær. 16
Entré

Krostue

Pejsestue
WC

Entré

Stueetage
*Planteningen er blot en vejledende skitse
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Køkken

Dansegulv

Bar

Gadarobe

Indgang

Bordopstilling i Køreladen
med plads til 108

Scene

*Planteningen er blot en vejledende skitse
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Karlekamre plantegning
Her er der 12 små dobbeltværelser med enkeltsenge og 2 større
værelser med 4 enkeltmands senge.
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Te køkken

WC WC

13

14

Toilet/Bad
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*Planteningen er blot en vejledende skitse
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