
Vi skaber unikke rammer om dit arrangement!

BOOK STEMNINGSFULDE  
LOKALER TIL SELSKABER & 

FORRETNINGSMØDER



Danish Design Restaurants er en række restauranter, som tilbyder 
ekstraordinære gourmet-, design- og konferenceoplevelser. Vi ska-
ber de perfekte rammer om mødet, firmafesten, brylluppet, jule-
frokosten eller den runde fødselsdag. Vi kræser om dine gæster og 
forretningsforbindelser og tilbyder møde- og konferencelokale med 
topmoderne AV-udstyr til såvel store som mindre arrangementer.

• Presseevents – vi planlægger det hele fra A-Z 

• Kundeevents med underholdning, gourmetoplevelser, m.v.

• Højgastronomisk forretningsfrokost

• Konference med fuld forplejning

• Firmafesten dit personale aldrig glemmer

• Julefrokost med udsøgte gourmetretter

• Det perfekte bryllup

• Barnedåb i smukke omgivelser

• Konfirmation med plads til udfoldelse

• Fødselsdag i stemningsfyldte lokaler

Forkæl dine gæster og forretningsforbindelser

INVITER PÅ UNIKKE  
GOURMET- OG DESIGN- 

OPLEVELSER 



Kähler Villa Dining i Aarhus tilbyder charmerende mødelokaler, 
 konferencerum og private stuer i flere forskellige størrelser: 

• Hammershøi-lokalet op til 40 personer

• Unico-lokalet op til 20 personer

• Omaggio-lokalet op til 10 personer

• Stella-lokalet op til 8 personer

Her får I ro til at koncentrere jer om dagens agenda. Mens I sidder i 
gode, danske designmøbler bliver I forkælet med lækker forplejning, 
uanset om I er sultne efter en komplet gourmetfrokost eller lidt sødt 
og salt til kaffen. 

Kontakt CEO Aase Veronika Skov for mere information og for et 
skræddersyet tilbud på dit forretnings-arrangement på e-mail: 
booking@designrestaurants.dk

Oplev gastronomi og design i skøn forening

HOLD FORRETNINGS- 
MØDET I DEN SMUKKE  

KÄHLER-VILLA

Kähler Villa Dining
Grenåvej 127� 8240 Risskov
E-mail: info@villadining.dk� Tlf.: 86 17 70 88
www.villadining.dk





Kan varmt anbefales!

DET SIGER GÆSTERNE OM
DANISH DESIGN RESTAURANTS

Vores oplevelse af Nordisk Spisehus var god. Lige fra bestilling  
til selve aftenen var en meget professionel oplevelse. 

Mad og servering var i topklasse, og jeg kan varmt anbefale  
Nordisk Spisehus til andre virksomheder.

GRETHE, DIREKTIONSASSISTENT, BAUHAUS

Kählers baghus havde alt, hvad vi skulle bruge og mere til.  
Lokalerne er super-charmerende indrettet, og bedre  

beliggenhed findes næsten ikke i Aarhus. Jeg kan anbefale  
alle at booke igennem Danish Design Restaurants  

– det er både nemt og fleksibelt. 

JAKOB, BARNEDÅB I KÄHLERS BAGHUS

1000 tak for en skøn aften hos Kähler Villa Dining. I levede  
så meget op til vores forventninger.  Maden var ubeskrivelig,  

og alle vores gæster kunne næsten ikke få armene ned.  
De roste ikke bare maden, men også den søde betjening. 

DORTE, SØLVBRYLLUP HOS KÄHLER VILLA DINING



Unikke og stemningsfulde lokaler

KÄHLERS CHARMERENDE 
BAGHUS I M.P. BRUUNS GADE

Træt af ensformige konferencerum? I Kählers hyggelige baghus fin- 
der I unikke og stemfyldte selskabslokaler i absolut særklasse. Vi 
sammensætter alt, lige fra forplejning til indretning, så det passer 
perfekt til lige netop dit arrangement. Intet er umuligt!



Kählers baghus er velegnet til alt fra små, intime møder til større sel-
skaber, arrangementer og foredrag. Førstesalen indeholder lokaler i 
forskellige størrelser og kan indrettes fleksibelt. Vi tilbyder forplej-
ning – uanset om du har brug for tapasfade, bobler eller kaffebord –   
i samarbejde med Kähler Spisesalon eller Nordisk Spisehus.

Kählers baghus
M.P. Bruuns Gade 46-48 � 8000 Aarhus C
E-mail: booking@designrestaurants.dk � Tlf.: 31 64 92 65 
www.danishdesignrestaurants.dk

Vi har indrettet Kählers baghus med klassiske, danske design- 
møbler og smuk keramik fra Kählers univers, så du med det  
samme føler dig hjemme og godt tilpas. Her får du historie,  

sjæl og charme, og stedet er kort fortalt det perfekte  
miks mellem forretning og fornøjelse. 

AASE VERONIKA SKOV,  
DIREKTØR I DANISH DESIGN RESTAURANTS



KÄHLER SPISESALON

Kähler Spisesalon er det helt rigtige sted, hvis du har en kaffeaftale,  
søger hyggelige rammer om forretningsfrokosten eller ønsker en dej- 
lig middagsoplevelse. 

Kähler Spisesalon er hyggeligt indrettet med langborde, som lægger 
op til spontane møder mellem gæsterne, og indretningen leder tank- 
erne hen på de gamle parisiske spisesaloner, hvor litterære kultur-
personligheder mødtes. Glæd dig til at smage klassisk, nordisk mad 
med et tvist – tilberedt af sæsonens bedste råvarer.

Kähler Spisesalon
M.P. Bruuns Gade 33 � 8000 Aarhus C
E-mail: info@spisesalon.dk � Tlf.: 86 12 20 53
www.spisesalon.dk



KÄHLER VILLA DINING

Her får I unikke, nordiske gourmetoplevelser i hyggelige og hjem- 
lige omgivelser. Den store, hvide patriciervilla har plads til ca. 135 
spisende gæster i restauranten og er indrettet med mødelokaler, 
konferencerum og private stuer. Lokalerne er naturligvis udstyret 
med det nyeste AV- og konferenceudstyr.

Middagen indtages i restauranten, hvor I sidder i lune lammeskind og 
bliver forkælet med udsøgte gourmetretter, mens I har frit udkig til 
det åbne køkken og den knitrende pejs.

Kähler Villa Dining
Grenåvej 127� 8240 Risskov
E-mail: info@villadining.dk� Tlf.: 86 17 70 88
www.villadining.dk



NORDISK SPISEHUS

På Nordisk Spisehus kan I opleve det bedste fra den internationale, 
kulinariske scene. Smag verdens bedste Michelin-retter i harmonisk  
samspil med Nordisk Spisehus’ egne kreationer – i hjertet af Aarhus 
og blot 2 minutters gang fra banegården. 

Vi forkæler dine vigtige forretningsforbindelser med udsøgte gour-
met-retter og betjening i topklasse – book vores intime og private 
lounge, hvor I uforstyrret kan koncentrere jer om mødets agenda.

Nordisk Spisehus
M.P. Bruuns Gade 31 � 8000 Aarhus
E-mail: info@nordiskspisehus.dk � Tlf. 86 17 70 99 
www.nordiskspisehus.dk



AARHUS CENTRAL FOOD MARKET

Invitér kollegaerne eller forretningsforbindelserne på en dejlig 
madoplevelse hos Aarhus Central Food Market. Kun 2 min. gang fra 
Aarhus Hovedbanegård kan I sætte jer ved hyggelige landborde og 
nyde alt fra Kählers anmelderroste smørrebrød til sprøde fish’n’chips 
fra Deli’en og festlige bobler fra Foodie-bar. 
Slip dine kunder, kursister eller medarbejdere løs på madmarkedet 
med en pose Gastro Gold i hånden. Et stk. Gastro Gold har en værdi 
af 25 kr., og mønten kan bruges som valuta i alle markedsboderne. 
Skriv til okonomi@aarhuscentralfoodmarket.dk for bestilling af  
Gastro Gold (forvent 3-4 ekspeditionsdage).

Aarhus Central Food Market
Skt. Knuds Torv 7-9 � 8000 Aarhus
E-mail: booking@designrestaurants.dk 
www.aarhuscentralfoodmarket.dk



KONTAKT DANISH DESIGN RESTAURANTS

Få et skræddersyet og ganske uforpligtende tilbud, 
der passer lige netop til dit arrangement. 
Send os en mail på booking@designrestaurants.dk 
og læs mere på www.danishdesignrestaurants.dk 

Følg Danish Design Restaurants på LinkedIn, så holder vi dig  
opdateret om events, forretningsfordele og nyheder fra hele  
vores gastronomiske univers. 

Danish Design Restaurants
Vestre Kongevej 4A� 8260 Viby J
E-mail: booking@designrestaurants.dk � Tlf.: 31 64 92 65 
www.danishdesignrestaurants.dk


