– SØHØJLANDETS NYE
OPLEVELSES-, EVENT- OG
KONFERENCECENTER

Godt håndværk, ærlige råvarer og høj kvalitet i alle detaljer.
Det er ingredienserne, der gør din fest hos Gubsø Garage
til uforglemmelige oplevelser for dig og dine gæster.

www.gubsoe.dk

F O R P R I VAT E

Hold din fest
i eksklusive
omgivelser i
Gubsø Garage

VELKOMMEN TIL FEST
HOS GUBSØ GARAGE
Er du på udkig efter moderne og eksklusive rammer for din fest?
Så hold den hos Gubsø Garage – Søhøjlandets nye oplevelses-,
event- og konferencecenter. Her har vi lidt mere at byde på og
garanti for gode smagsoplevelser.
Gubsø Garages enkle og rå arkitektur skaber en særlig stemning,
og uanset om I er otte eller 300 personer, finder vi det helt rigtige
lokale til dit arrangement – de fleste med en fantastisk udsigt og
alle med adgang til vores stemningsfulde gårdhave.
Og har du lyst, kan vores smukke samling af sjældne biler
give dine gæster en oplevelse, der giver festen et ekstra gear.
Vi glæder os til at gøre din fest til gode minder!

BARNEDÅB, KONFIRMATION,
FØDSELSDAG M.M.
– VI GØR MÆRKEDAGE TIL GODE MINDER
Skal du fejre fødselsdag, familiens teenager eller navngivning af et nyt
lille familiemedlem? Så kan Gubsø Garage skabe rammerne om en festlig
og mindeværdig dag for både børn og voksne. Du finder os i naturskønne
omgivelser med en central beliggenhed ved Silkeborg, der gør det let
at samle venner og familie.
Restaurant Gubsø har plads til op til 100 personer, mens vores øvrige
lokaler egner sig for selskaber fra 8-300 personer, så vi finder det helt
rigtige lokale til netop jeres fest.
Hver sæson præsenterer vi en festmenu tilberedt af de bedste og
friskeste råvarer, årstiden kan tilbyde – og både vores vinkort og
øvrige drikkevarer er udvalgt med samme omhu.
Konfirmation, barnedåb, fødselsdage etc.
fra 695,- pr. kuvert inkl. moms
– ekskl. drikkevarer.

BRYLLUP HOS GUBSØ GARAGE
– FORDI DET ER FESTEN,
I ALTID VIL HUSKE
Er I på udkig efter eksklusive og anderledes rammer for jeres bryllup?
Så hold den store dag hos Gubsø Garage med udsigt over
Søhøjlandets bakkede landskab.
Gubsø Garages enkle og rå arkitektur skaber en særlig stemning og giver
plads til jeres personlige idéer – uanset om I ønsker et lille intimt bryllup
eller en stor fest i Restaurant Gubsø, der har plads til op til 150 gæster.
Vores eksklusive bryllupsmenu er tilberedt af årstidens bedste råvarer og
omfatter alt, hvad der hører sig til på jeres store dag – kontakt os og hør
mere om sæsonens menu.
Bryllup fra kr 1.095 inkl moms
– ekskl. drikkevarer.

GOURMETMENUER I EN KLASSE FOR SIG
Hos Gubsø Garage kan du forvente lidt ekstra af vores forplejning.
Vores menukort er inspireret af det nordiske og internationale køkken og
altid baseret på friske og helst lokale råvarer – hvor alt laves helt fra bunden.
Vi udvikler løbende menuer ud fra det bedste sæsonen har at byde på
– så kontakt os og hør, hvad vi har på kortet.
Hos Gubsø samarbejder vi med Søhøjlandets Gin, Stauning Whisky og
Carlsberg, og vi får desuden brygget helt vores egen øl i tre populære typer
– Ale, Pale ale og Kölner. Så der er rig mulighed for at forkæle dine gæster
med store smagsoplevelser. Vores vinkælder byder selvfølgelig også på et
eksklusivt udvalg af kvalitetsvine afstemt vores aktuelle menuer. Det er ikke
muligt at medbringe egne drikkevarer.
BRUDEKØRSEL ELLER KONFIRMATION MED ET EKSTRA GEAR
Holder I fest i Gubsø Garage, kan vi arrangere, at brud/brudepar køres til
og fra kirke i én af vores smukke biler. I kan også overraske konfirmanden
med afhentning fra kirken i fx en klassisk Bugatti eller en åben Porsche fra
’56. Bilen kan evt. indgå som eksklusivt regi ved fotografering, inden festen
begynder.
Pris for konfirmations- eller bryllupskørsel er 2.495,- inkl. chauffør.
Prisen er inkl. maks. 25 km og tilbuddet gælder kun, hvis festen
afholdes hos Gubsø Garage.
UNDERHOLDNING OG OPLEVELSER
Er der lagt op til dans, kan vi formidle både livmusik og DJ, der passer til
selskabet – og vi står klar med evt. AV-udstyr til afvikling af underholdende
indslag. Vi kan også indlægge en rundvisning og evt. fotosession i vores
samling af classic cars i løbet af dagen, hvis gæsterne skal ha’ en oplevelse
ud over det sædvanlige. Kontakt os og hør nærmere!
OVERNATNING
Gubsø Garage tilbyder p.t. ikke værelser på centeret, men har dine gæster
behov for overnatning, hjælper vi jer gerne med at finde passende logi i kort
afstand fra centeret.
VIL DU HØRE MERE?
For os er det en tillidssag at lægge hus, køkken og vinkælder til
dine mærkedage – og vi vil sætte en ære i at gøre din fest hos
Gubsø Garage til fantastiske minder for dig og dine gæster!
Ønsker du at vide mere om, hvad vi kan tilbyde?
Så kontakt general manager Alex Nielsen på
info@gubsoe.dk eller 8844 2002

GUBSØ GARAGE
– GEARET TIL GODE OPLEVELSER

Her finder du eksklusive selskabs- og konferencefaciliteter og den
elegante Restaurant Gubsø med udsigt over de bakkede landskaber.
Centerets stolthed er Gubsø Classic Car Museum – vores spektakulære
samling af sjældne biler af mærker som Bugatti, Porsche, Cisitalia og Benz,
der ofte har både sjove og dramatiske historier om deres vej fra sidste
århundredes gader og racerbaner til Gubsø Garage. Bilerne kan inddrages
i arrangementer ved fx rundvisninger eller brude- og konfirmationskørsel.
Det hele er samlet i et spændende, nyopført byggeri med arkitektonisk
inspiration fra Bugattis første fabrik i Alsace. For ja, vi har en særlig
svaghed for netop Bugatti – og som grundlæggeren Ettore Bugatti
skulle ha’ sagt: ”Hvis den tåler sammenligning, er den ingen Bugatti.”

GUBSØBAKKEN

Vi sætter barren lige så højt for dit arrangement
og byder velkommen i Gubsø Garage!
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GUBSØ GARAGE
GUBSØBAKKEN
8600 SILKEBORG
CVR 35842373
E: INFO@GUBSOE.DK
T: 8844 2002
WWW.GUBSOE.DK
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Gubsø Garage er et oplevelses-, event- og konferencecenter midt
i det smukke Søhøjlandet.

