
Admiral Gjeddes Gaard - St. Kannikestræde 10 A - 1169 København K.- Tel: 7022 1087 - admiral@gjeddegaard.dk 

Prisliste  
 for  

Admiral Gjeddes Gaard 
   - et historisk mødested 

 
Mødepakker 
 
Heldagspakken 
745 kr.   
(596 kr. ex. moms) 

Leje af Holbergsalen eller Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts 
lejlighed fra kl. 8.00 til 17.00 + Standard AV-udstyr 
Morgen: Stempelkaffe/te, lune mini-croissanter eller morgenbrød med 
smør/ost/marmelade.  
Formiddag: Stempelkaffe/te + power-snack + slikskål  
Frokost: I Digterkroen serveres en dejlig frokostbuffet med varm ret, salater, pålæg, ost 
og hjemmebagt brød. Hertil 1 sodavand, saft eller øl.  
I forlængelse af frokosten stempelkaffe/te med lidt sødt til.  
Eftermiddag: Stempelkaffe/te og konditorkage.  
Hele dagen: Isvand og frugt i mødelokalet.  
 

Formiddagspakken 
590 kr.  
(472 kr. ex. moms) 

Leje af Holbergsalen eller Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts lejlighed fra kl. 8.00 
til 13.00 + Standard AV-udstyr 
Morgen: Stempelkaffe/te, lune mini-croissanter eller morgenbrød med 
smør/ost/marmelade.  
Formiddag: Stempelkaffe/te + power-snack +slikskål   
Frokost: I Digterkroen serveres en dejlig frokostbuffet med varm ret, salater, pålæg, ost 
og hjemmebagt brød. Hertil 1 sodavand, saft eller øl.  
I forlængelse af frokosten stempelkaffe/te med lidt sødt til.  
Hele mødet: Isvand og frugt i mødelokalet.  
 

Eftermiddagspakken 
520 kr. m. sandwich 
440 kr. u. sandwich 

Leje af Holbergsalen eller Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts lejlighed fra kl. 13.00 
til 17.00 + Standard AV-udstyr  
Stempelkaffe/te og konditorkage.  
Sandwich og en øl, et glas vin eller en sodavand/saft 
Isvand i mødelokalet.  
 

”Gå hjem” pakken 
520 kr. m. sandwich 
440 kr. u. sandwich 

Leje af Holbergsalen eller Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts lejlighed fra kl. 17.00 
til 21.00 + Standard AV-udstyr  
Stempelkaffe/te og lidt til den søde tand.  
Sandwich og en øl, et glas vin eller en sodavand/saft  
Isvand i mødelokalet.  
 

 
Ovenstående priser er inkl. moms, gældende fra januar 2018,  pr. person ved minimum 12 personer. 
Ved arrangementer med under 12 deltagere (6 personer når Biblioteket) tillægges lokaleleje:  
Ved heldagsarrangementer: 475 kr. inkl. moms pr. manglende person op til i alt 12 personer. 
Ved halvdagsarrangementer: 375 kr. inkl. moms pr. manglende person op til i alt 12 personer. 
 
Udstyr: Standard AV-udstyr: whiteboard, flipover, lærred, av-projektor og overheadprojektor. 
 

I Holbergsalen: et Denon lydanlæg (CD, DVD og mini jack stik til iPod eller PC/Mac 
tilslutning). En Yamaha flygel. 
    
I Digterkroen: et Denon lydanlæg (CD og mini jack stik til iPod eller PC/Mac tilslutning). 
 
I Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts lejlighed: Bose højtaler med mini-jack stik til iPod 
eller computer tilslutning. 
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Biblioteket (maks 10 personer, men bedst op til 8) 
Ved mødepakker i biblioteket tillægges lokaleleje ved færre end 6 personer som beskrevet ovenfor 
dog kun op til samlet antal på 6 personer. 
Udstyr i Biblioteket: Mobil whiteboard og flipover. 46 tommer Samsung Led TV som også kan 
bruges som av-projektor samt til videokonference via Skype. En højtaler med mini-jack stik til iPod 
eller computer tilslutning 
 
 
Det er muligt enten at "nøjes med" at leje lokalerne og selv sørge for eventuel mad og drikke eller at 
få forplejning serveret i lokalerne til en samlet pakkepris. Tøv ikke med at spørge om anderledes og 
individualiserede arrangementer, hvis ikke nævnte eksempler matcher Jeres ønsker og idéer. 
 
 
Lokaleleje - ved op til 20 personer inklusiv standard AV- udstyr og isvand 
                   Inkl. moms  
Holbergsalen eller 
Leonora Christina 
& Corfitz Ulfeldts 
lejlighed 

1/2 dag (4 timer - kl. 8-12 eller 13-17) 
1 hel dag ( kl. 9-17) 
Aften (kl. 18-23) 

4.000 kr. 
6.200 kr. 
4.800 kr. 

Digterkroen 1/2 dag (4 timer - kl. 8-12 eller 13-17) 
1 hel dag ( kl. 9-17) 
Aften (kl. 18-23) 

3.000 kr. 
4.800 kr. 
3.800 kr. 

Holbergsalen og 
Digterkroen 
 

1/2 dag (4 timer - kl. 8-12 eller 13-17) 
1 hel dag ( kl. 9-17) 
Aften (kl. 18-23) 

6.000 kr. 
8.000 kr. 
6.500 kr. 

Pr. deltager over 
20 personer 

1/2 dag (4 timer - kl. 8-12 eller 13-17) 
1 hel dag ( kl. 9-17) 
Aften (kl. 18-23) 

  150 kr. 
  300 kr. 
  180 kr. 

Biblioteket 
Maks. 10 personer 

1/2 dag (4 timer - kl. 8-12 eller 13-17) 
1 hel dag ( kl. 9-17) 
Aften (kl. 18-23) 

1.900 kr. 
3.800 kr. 
2.200 kr. 

 
Ovenstående priser er inkl. 25 % moms og gælder mandag til fredag – ved benyttelse i 
weekenden/helligdage tillægges 40 procent. (Gælder ikke for festarrangementer – se næste side) 
 
Forplejning – alle priser er inkl. moms. 
 
Kaffe/Thé  Pr. person   30 kr. 
Rundstykke, smør, ost og marmelade  Pr. person   25 kr. 
Lune mini-croissanter ( m/u choko)  Pr. person   25 kr. 
Wienerbrød  Pr. person   30 kr. 
Konditorkage  Pr. person fra   40 kr. 
Frugtkurv   Pr. person fra 20 kr.  
Powersnacks (nødder m.m.)  Pr. person fra 20 kr.  
Smoothie  Pr. person fra 35 kr.  
Frokost  Pr. person fra  175 kr. 
Middag 2 retter Pr. person fra  225 kr. 
Receptionsmad  Pr. person fra 100 kr. 
"Tak for i dag" buffet (1 øl/vand/vin + snack, 

sandwich) 
Pr. person fra 140 kr. 

Drikkevarer 
 

sodavand/saft 
øl 
vin 

fra 
fra 
fra 

30 kr. 
  30 kr. 

 150 kr. 
Proppenge Pr. medbragt egen vinflaske   100 kr. 
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Festarrangement           
Leje af Holbergsalen og Digterkroen eller Leonora Christina & Corfitz Ulfeldts lejlighed (med brug af de 
normale stole/borde), køkken og garderobe 
 
Fest op til 8 timers varighed – inden midnat 
(ved op til 40 personer) 

16.000 kr. 

Serviceleje 1.250 kr. 

Slutrengøring 750 kr. 

I alt 18.000 kr. 

Tillæg pr. time efter kl. 24  med senest 
sluttidspunkt kl. 02 

2.500 kr. 

Tillæg pr. person ved over 40  
(max. 60 personer) 

250 kr. 

 
 
Reception 
Leje af Holbergsalen og Digterkroen eller Leonora Christina & Corfitz Ulfeldts lejlighed  (med brug af de 
normale stole/borde), køkken og garderobe  
   
Lokaleleje ved 3 timers reception    
(Ved op til 200 personer) 
 

13.000 kr. 

Serviceleje       1.250 kr. 
Slutrengøring    750 kr. 

I alt 15.000 kr. 

Tillæg pr. time   3.000 kr. 
 
 
Ovenstående priser er inkl. moms, gældende fra januar 2018. Efter særskilt aftale kan gårdhaven benyttes til 
velkomst m.v. 
 
Tjenere 
Til de fleste arrangementer kræver vi at der minimum er en af vores egne husvante tjenere. 
En tjener koster 280 kr. i timen inkl. moms – normalt minimum 5 timer 
Eller 170 kr. i timen hvis betales direkte til tjenerne. 
 
Foredrag 
Et 60 minutters foredrag om Admiral Gjeddes Gaards spændende historie og rundvisning i gården 
1.875 kr. inkl. moms. Kortere foredrag gives gerne uden beregning i forbindelse med arrangementer. 
 
Generelle betingelser 
Alle priser er gældende for arrangementer pr. januar 2018. Der tages forbehold for senere 
prisændringer, og for at lokalerne er reserveret til anden side. 


