Ofte stillede spørgsmål – Tehuset
Hvad er historien bag Dronning Louises Tehus?
Dronning Louises Tehus er beliggende i Bernstorffsparken, Gentofte. Tehuset blev oprindelig anvendt som
gæstebolig til Bernstorff Slot. I Christian IX’s regeringstid, fra 1863 til 1906, anlagde hans hustru, Dronning
Louise, en smuk rosenhave foran huset. Her tilbragte hun mange somre sammen med Christian IX og deres
mange børn, ligesom huset var rammen om dronningens mange teselskaber. I mange år stod huset tomt,
men i 2013 blev den fine, stråtækte perle renoveret med stor respekt for både historie og stil.
I dag fremstår huset nyfortolket i skønne farver, med smukke tekstiler på de polstrede stole og et
specialdesignet tapet på væggene, der bærer husets navn. Åbningen af Dronning Louises Tehus er sket i
samarbejde med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af
hele Bernstorff Slotshave, og det forpagtes af Chaya.
Det var Dronning Louises store passion for roser, der i slutningen af 1800-tallet inspirerede hende til at
anlægge en rosenhave foran det lille stråtækte hus, der tidligere var blevet brugt som gæstebolig til slottet.
Her tilbragte hun og kong Christian IX mange somre sammen med deres seks børn, ligesom Dronning Louise
inviterede på te i haven, når gæsterne kom på besøg for at nyde hendes enestående samling af roser.
I 2000 blev haven genskabt med udgangspunkt i en plan fra Dronning Louises tid, dagbogsnotater fra
hendes slotsgartner og et enkelt billede fra haven, som den så ud i 1880’erne.
I dag fremstår rosenhaven autentisk og enestående med et udvalg af de historiske rosensorter, der også
prydede haven på Dronning Louises tid.
Hvornår kan Tehuset lejes?
Dronning Louises tehus udlejes hele året. Tehuset holder åbent for servering:
Sommersæson: Fra midt maj t.o.m. september. Priæmært weekender, men i perioder med ekstra tiltag.
Vintersæson: Midt november til jul.
Tidsintervallet for leje af huset aftales med os.
Uanset tidspunkt for leje indgår både selve Tehuset og Rosenhaven.
Hvad koster det at leje Tehus?
Udenfor sæson: 6.500 kr.
I sæson/ åbningstider: 15.000 kr.
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Priserne er vejledende og kan afhænge af arrangement, dato, antal gæster, afholdelsesinterval mm.
Prisen inkluderer leje af selve huset, service og én tjener.
Mad, drikke, opdækning med duge og blomster tilkøbes derudover samt ekstra personale.
Huset kan altså ikke udlejes som lokale alene.
For leje af Tehuset under særlige forhold bedes I kontakte os for tilbud.
Lejen dækker over et tidsinterval på seks timer. Ved leje af huset i mere end seks timer koster det 1000 kr. i
leje pr. ekstra time.
Ved skriftlig godkendelse af kontrakt fremsender vi faktura på leje af huset. Restbeløb (mad, duge mm.)
betales efter aftale.
Mad, drikke, duge, personale mm. Skal bestilles igennem os. Dog er det tilladt at medbringe sin egen
bryllupskage.
Hvornår må huset benyttes?
Huset kan lejes ud i hele døgnet. Vi tager dog ekstra tillæg på min. 1000 kr. i timen efter kl. 24.00 for bl.a. at
dække lønninger til personalet, der er til stede under hele arrangementet. Prisen afhænger af antal tjenere.
Hvad indeholder Dronning Louises Tehus?
Selve Tehuset har plads til ca. 40 siddende og 70 stående gæster fordelt på to rum delt af entréen.
Huset indeholder en salon med syv små runde borde. Salonen rummer 25 siddende gæster. Det er tilladt at
flytte rundt på møblerne og lave større bordgrupper, hvis ønsket. Derudover indeholder huset en
’’spisestue’’ med et rustikt træbord med plads til 15 gæster. Imellem lokalerne findes entréen, der kan
bruges til evt. gavebord, buffetbord, gaderobe mm. Der findes desuden køkken og opvask.
Til Tehuset medfølger den smukke Rosenhave, der er offentlig for alle parkens gæster. Ved arrangementer
benyttes have dog kun af festens gæster, dog er det tilknyttede toilet fortsat til brug for alle i
Bernstorffparken. Tilknyttet Rosenhaven er 12 træborde samt nogle små sideborde, der kan bruges til
gaver, bryllupskage, drikkevarer mm. Vi har 50 stole, og der findes mulighed for at låne ekstra klapstole
eller selv medbringe ekstra. Vi har gæstet op til 80 gæster til tidligere arrangementer, dog findes der kun
siddepladser til ca. 60 gæster. Bænkene i haven kan tages i brug, hvis der er behov. Rosenhaven har
derudover tre store parasoller med medgravede parasolfødder. Der findes tæpper, men ikke varmelamper.
Der findes ét toilet for enden af Tehuset. Det er offentligt og benyttes også af Paradehusets gæster.
Det er ikke tilladt at have hunde i Rosenhaven af hensyn til planterne.
Hvad er mulighederne for mad?
I Tehuset kan vi stille op med mad til hele dagen, om end I ønsker brunch, frokost, Afternoon Tea, kage&
kaffe eller aftensmad. Vi er i øjeblikket ved at udarbejde vores menuer til 2020, så kontakt os endelig for
nærmere beskrivelse af mulighederne.
Nedenfor ses vejledende priser pr. kuvert.
Brunch 245 kr.
Frokost 350 kr.
Afternoon Tea 245 kr.
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Kage&kaffe 150-200 kr.
Middagsmenu 375 kr.
Alle menuer inkl. Ét glas bobler til velkomst, kaffe, te, vand og saft undtagen kage&kaffe.
Priserne på menuerne gælder ved min. 15 personer. Indholdet af menuerne kan påvirkes efter
ønske/behov til fx vegetarer mm.
Vi entrerer med en kok, der har rigtig god erfaring med frokost eller middagsmenuer. Han sammensætter
menuer til både buffet, fade og portionsserveringer. Ved portionsserveringer sendes en kok med ud til
arrangementet for at klargøre maden og anrette. Det koster 350 kr. i timen i min. 4 timer. Vores personale
har stor erfaring med at håndtere den type arrangementer og kender til husets faciliteter, muligheder og
begrænsninger.
Hvor meget tilbyder vi at stå for/hjælpe med?
Vi stiller op med tjenere til både opdækning, servering og afrydning, så I kan slappe af og nyde
arrangementet. Det vil være personale, der er vant til at håndtere diverse arrangementer i Tehuset, og de
kender derfor til faciliteterne. Antal tjenere afhænger af antal gæster og type af arrangement. Vi anbefaler
at vi står for opdækning til arrangementet, så det står helt klar ved ankomst. Det inkluderer borddækning
med hvide duge, blomster på borde og i vindueskamme, levende lys mm. Dette tilkøbes og oplyses om i
god tid.
Duge (inkl. vask):
Hvide dug 140*140 cm 60,- kr./stk.
Hvide dug 140*220 cm 75,- kr./stk.
Hvid serviet 40*40 cm. 10,- kr.
Blomster (kontakt os for ønske om variant) :
Blomster, lille pakke (borde indenfor): 200 kr.
Blomster, mellem pakke (borde og vindueskamme indenfor): 250 kr.
Blomster, stor pakke (vindueskamme og borde både inde og ude): 500 kr.
Blomster, udenfor (på de 12 borde): 350 kr.
Hvordan kan man afholde bryllupsreception/fest fx i forhold til musik, brudevals og plads til +30 gæster?
Det er tilladt at afholde bryllupsceremoni i Bernstorffsparken. Hertil må der gerne afspilles passende musik
(instrumenter, klassisk musik eller lignede roligt, der ikke forstyrrer parkens øvrige gæster.) Vi har stor
erfaring med både bryllupsreceptioner og fester. De fleste foregår selvfølgelig udenfor i Rosenhaven, da det
giver mulighed for 60 siddende gæster. Ved leje af Tehuset har man fri adgang til både Rosengaven og
Tehus og vil ikke være generet af andre gæster. Om sommeren ved godt vejr stiller vi meget gerne op med
velkomstdrink, bryllupskage, buffet mm. Udenfor i den smukke have, men muligheden for at trække ind er
der selvfølgelig. Dog skal man tage højde for den begrænsede siddeplads i selve huset.
Man skal selv medbringe højtaler.
Man skal selv medbringe og stå for bryllupskage. Vi hjælper dog gerne med at tage imod levering samt
opbevaring inden servering.
Generelle betingelser
Fakler må opsættes lige udenfor huset, men ikke ved Tehuset.
Der skal ydes respekt for naboerne og derfor ikke afspilles for høj musik.
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Der må ikke ryges i Tehuset og at ALLE cigaret skodder skal opsamles og fjernes fra haven omkring huset.
Service, glas, madrester og affald skal fjernes fra Slotshaven umiddelbart efter arrangementet.
Blomster og planter må ikke beskadiges. Der må IKKE hænges noget op i træerne i haven.
Der må ikke smides ris, men kun fuglefrø og kun udendørs.
Der må ikke smides konfetti hverken i huset eller haven.
Køretøjer i haven er ikke tilladt men varelevering og vareafhentning er.
Al parkering skal ske på Vældegaardsvej. Der må ikke parkeres på Ved Slotshaven og ”Prins Axels Vej”
Lejer bærer ansvaret for evt. skader på inventar og skal sørge for sikkerheden.
Lejer betaler eventuelle udgifter til genopretning af skader som følge af arrangementet.
Annulleringsbetingelser
Ved annullering efter aftaleindgåelse opkræves efter nedenstående procentvis fordeling:
Ved annullering inden 90 dage før arrangementet opkræves 25 % af den totale pris for arrangementet.
Ved annullering 90 dage til 30 dage før arrangementet opkræves 50 % af den totale pris.
Ved annullering 29 dage til 14 dage før arrangementet opkræves 75 % af den totale pris.
Ved annullering mindre end 13 dage før arrangementet opkræves 100 % af den totale pris.
Efter annulleringen er parterne, ikke længere forpligtede over for hinanden. Det står Chaya frit for at
disponere til anden side, og ingen af parterne har krav mod hinanden i anledning heraf.
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