MØDER OG KONFERENCER I SMUKKE OMGIVELSER PÅ ØKOLOGISK GÅRD

AFHOLD DIT MØDE PÅ LANDET
MED MADHÅNDVÆRK OG ØKOLOGI

Grønvirke skaber en unik og personlig ramme om dit møde eller
konference på den økologiske, familiedrevede gård Drejergården
ved Kr. Hvalsø i Lejre.

MØDER OG KONFERENCER
MIDT I DET ØKOLOGISKE LEJRE

Grønvirke byder velkommen på landet
Grønvirke er en Lejre-virksomhed der laver events med grønne
oplevelser og økologisk fødevareproduktion.
Vi samarbejder med den økologiske gård Drejergården ved Kr.
Hvalsø på Midtsjælland. Her står vi for afholdelse af møder, konferencer og workshops med forplejning af økologiske og lokale
råvarer. Gården er smukt beliggende i kuperet terræn med egne
marker til alle sider - lige op til Storskoven.
Madhus og mødefaciliteter
Drejergårdens længer er indrettet med madhus, workshop- og
mødefaciliteter, og gården skaber en unik personlig ramme om
konferencer og møder, hvor autenticitet, madhåndværk og smukke omgivelser skal være en del af oplevelsen.
Drejergården har mødelokaler med AV-udstyr samt faciliteter til
den kreative og sanselige udfoldelse.
Gården kan huse op til 70 gæster.
Aktiviteter og workshops
Der er mange muligheder for aktiviteter på Drejergården: Foredrag, rundvisning, inspiration og teambuilding med for eksempel
grøntsagsværksted, brødbagning, urtesamling i skoven, picnic,
sylteværksted, madlavning, gå- eller løbeture i det smukke terræn i Storskoven.

Overnatning og transport
Der er begrænset mulighed for overnatning på Drejergården
(4 dobbeltværelser), men vi arrangerer gerne bustransport
- for eksempel til og fra København.
Transporttid i bil eller tog fra København er ca. 40 min.
Fra Roskilde og Holbæk ca. 15 min.

Kontakt og booking
Ring til Karen Hertz i Grønvirke på
tlf. 28597287 og få en snak om priser og muligheder ud fra jeres ønsker
og behov, eller send en forespørgsel
på karen@gronvirke.dk.
www.grønvirke.dk

SELVFORSYNING
OG LOKALE ØKO-RÅVARER

Økologi og madhåndværk
Alle måltider der serveres på Drejergården, er tilberedt med omhu
af gårdens kokke. Størstedelen af råvarerne kommer fra gårdens
egen produktion af grøntsager, svinekød, frugt, bær, honning mv.
eller fra egnens mange dygtige økoproducenter - herunder Friis
Holm Chokolade, Herslev Bryghus, Hegnsholt Hønseri og mange
andre.
Vi lægger stor vægt på ærlig tilberedning med mange grøntsager, og serveringer der giver råvarerne plads til at tale for sig selv.
Skræddersyet menu
Vi tager en snak om jeres ønsker til forplejning og antal
serveringer, og udarbejder derefter et forslag til menu, udfra de
råvarer der er i sæson og tilgængelige på den givne dato.
Se eksempler på næste side.

EKSEMPLER OG PRISER

Heldagsarrangement - dagsprogram (eksempel)
Skal jeres team, samarbejde og fællesskab styrkes, tilbyder vi
heldagsarrangementer med kyndigt guidede aktiviteter og fuld
forplejning.
• Kl. 9.00: Velkomst til Drejergården.
Morgenmad foran pejsen eller på terrassen: Surdejsboller, rugbrød, smør, ost, hjemmelavet marmelade, honning, kaffe/te.
Muligt tilkøb: Æg, juice/grøntsagsjuice og yoghurt m. müesli.
• Kl. 9.30: Afholdelse af jeres møde eller seminar i vores store
mødelokale med AV-udstyr.
• Kl.12.00: Frokost i madhuset: En lun ret og 2-3 salater, pølse,
rugbrød, surdejshvedebrød, smør, vand og most. Kød/vegetar
efter aftale.
Muligt tilkøb: Frokost som picnic, 2 personer pr. madkurv til at
tage med i skoven.
• Kl.12.30: Jeres mødeaktivitet fortsat. Kaffepause med hjemmebag undervejs.
• Kl.15:00: Fælles afslappende og inspirerende aktivitet såsom:
Guidet markvandring eller workshop f.eks. ’Bag det perfekte
brød’, ’Rør din egen krydder-mayo’ eller ’Syltning med vores
egen øl-eddike’.

Halvdagsmøde (eksempel)
Ønsker I at afholde et møde med kolleger eller forretningsforbin
delser udenfor den sædvanlige kontekst, tilbyder vi mødefaciliteter i rolige, lyse rammer med udsigt over mark og skov, med
økologisk, personlig forplejning - og en gåtur i skoven hvis lysten
melder sig.
• Morgenmad: Hjemmebagte øko-surdejsboller, smør, marme
lade, ost, juice, kaffe/the.

• Kl. 17:30: Et glas bobler eller en kold øl og snack foran pejsen
eller på terrassen.

• Afholdelse af jeres møde eller seminar i mødelokale med
AV-udstyr.

• Kl.18.00: Fire retters menu af gårdens egne og lokale råvarer.
Muligt tilkøb: Gode vine, lokalt øl, kaffe og avec.

• Frokost i madhuset: En lun ret og 2-3 salater, pølse, rugbrød,
surdejshvedebrød, smør, vand og most. Kød/vegetar efter
aftale.

• Kl.21.00 (eller efter aftale): Tak for i dag!
Muligt tilkøb: Fælles hjemtransport i bus.
Pris i alt for hele dagen inkl. forplejning: 1.400 kr. pr. person
Minimum ca. 15 personer.

• Eftermiddagskaffe/te og hjemmebag
Pris fra 485 kr. eks. moms pr. person.
Minimum ca. 15 personer.

