
Det bedste vi ved er 
at have gæster

Dyrehøj Vingaard



Hold et vingårdsmøde 
på Røsnæs

Dyrehøj Vingaard ligger på 
det smukke Røsnæs mellem 
Kalundborg Fjord og Sejerø 
Bugten. Udover at være Dan-
marks største vingård, med 
en stor produktion af både 
vin og spiritus, er det også en 
vingård med mulighed for at 
holde møder og firmaevents.

På vingården er der mu-
lighed for at kombinere det 
traditionelle møde med et 
vingårdssbesøg, som kan give 
deltagerne fornyet energi og 
et anderledes input til mødet. 

MøDeloKaleR 
og KonFeRenceloKaleR
På Dyrehøj Vingaard er vi til for den individuelle gæst. Vi har faciliteterne og per-
sonalet til at afholde møder og firmaevents på et hvert niveau. 

Det eR Dit MøDe
Vi skræddersyer møder efter dine behov og ønsker. Vi er med hele vejen både før, 
under og efter dit arrangement. Vi sørger for, at alt forløber som planlagt. Så får 
du ro til at fokusere på dagsordenen og mødets indhold.

FaciliteteRne
Mødelokalerne er alle af forskellig størrelse.  Vi kan arrangere møder med kun få 
deltagere og helt op til 125 deltagere. Både loungeområdet ved mødelokalet eller 
vinbondens hyggelige kælder giver mulighed for afslapning i pauserne eller til en 
god afslutning på dagen.

•   Stor sal med plads til 125 deltagere. Lærred
•   Mødelokale med plads til 35 deltagere. Smartboard
•   Lounge her serveres kaffe og kage samt frugt
•   I stuehuset byder vi på fire stuer til gruppearbejde eller mindre møder
•   Vinmark til “walk & talk” møder eller en rask gåtur
•   Vinkælder med siddeplads til 20 gæster
•   Rundvisning i vinmarkerne og vineriet
•   Hyggelig gårdsplads og butik med vingårdens produkter
•   Alle dage, fra tidlig morgen til sen aften
•   Hurtig bookingsproces

Du kan være sikker på, at dit arrangement er i trygge 
hænder. Vores engagerede team ledes af vores værtinde 
Camilla Anskjær, som brænder for at give jer en unik 
oplevelse. 



loKale øKologiSKe RåVaReR
På Dyrehøj Vingaard tager vi hånd om vores gæster. i køkkenet arbejder vi helst 
med de lokale økologiske råvarer, der er i sæson og derfor fyldt med smag. Den 
mad vi serverer er sammensat, så den giver energi og velvære til dine deltagere.
Under en mødedag på vingården kunne traktementet for eksempel se sådan ud:

MoRgenMøDe 
Kaffe og te, juice, morgenbrød og croissanter, pålæg, oste og marmelade
isvand og frugt i mødelokalet
Pris pr pers. 385,- kr.

DagSMøDe
Kaffe og te, juice, morgenbrød og croissanter, pålæg, oste og marmelade
Vingårdens frokost
Eftermiddagskaffe med kage og likør
isvand og frugt i mødelokalet
Pris pr. pers. 495,- kr.

HELDAgSMøDE
Kaffe og te, juice, morgenbrød og croissanter, pålæg, oste og marmelade
Vingårdens frokost
Eftermiddagskaffe med kage og likør
Aftenmenu med vin. Kaffe og avec
Forfriskninger og sødt
isvand og frugt i mødelokalet
Priser fra pr. pers. 795,- 

FyRaFtenSMøDe
Kaffe og kage, et glas vin eller en øl
Pris pr. pers. 295,- kr.

                                                                

når du vælger at holde møde på Dyrehøj Vingaard, er der en masse muligheder 
for at få ilt til hjernen, som du ikke finder andre steder. Udover den friske luft, den 
betagende natur og udsigten over vinmarkerne med vandet i baggrunden, byder et 
vingårdsmøde på andre oplevelser langt fra hverdagen.

VinMaRKeRne
i vinmarkerne er der plads til store tanker og store armbevægelser. Den bliver ofte 
brugt til Walk and talk-møder, hvor dagsordenen er delt ud til alle hjørner af vin-
marken. Der er også mulighed for at få en guidet rundtur med vores vinmager. Her 
bliver alle deltagerne gjort meget klogere på vindyrkning og skabelsen af kvalitet-
svin.

VineRiet
Vineriet er et spændende rum til stående arrangementer. Det er perfekt til net-
working og samtale, men også et ideelt sted til kaffepausen. Der er mulighed for at 
booke et foredrag om skabelsen af vin med dertil hørende vinsmagning.

DeStilleRiet
Vores håndbyggede destilleri kan få alle til at tænke på andet end budgetter og ex-
cel arker. Vi tilbyder at vise magien ved destillationen af de ædle dråber samt ikke 
mindst smagning af vores forskellige spirituosa.

VinKælDeRen
Vores murede vinkælder ligger gemt under jorden. Den hyggelige og rustikke 
vinkælder bliver kun oplyst med levende lys. loftet er smukt buet og der er fyldt 
med vinflasker i de murede nicher, her er scenen sat til en intim stemning. Der er 
tyve siddepladser til vinsmagning eller kaffe med avec. Avecen serveres direkte fra 
egefadene. 

Møde med mere



Dyr ehøj v i nga a r D

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 5082 3713, www.dyrehoj-vingaard.dk

Vi elsker at få besøg
Derfor glæder vi os til at byde jer velkommen her på 
vingården til et skræddersyet arrangement, hvor du 
og dine deltagere tager herfra med det bedst mulige 
udbytte af dagens indhold og en god oplevelse rigere.

KontaKt caMilla
Kontakt vores værtinde camilla anskjær, som  sammen 
med dig sammensætter et oplæg til dit næste møde. 
T: 2383 8260 eller camilla@dyrehojgaard.dk


