
MAD, MUSIK OG 
MUNKELIV HELE ÅRET!
Ferieaktiviteter, musik- og 
spisearrangementer, sanketure, 
rundvisninger, events, børneaktiviteter og 
meget andet. Der er noget for alle hele året.

Find det hele på 
arrangementsoversigten 
på esrum.dk

MENNESKET I KLOSTERET
– en oplevelse af en anden tid

I foråret 2018 åbner en ny oplevelsesudstilling 
på hele klosterets stueetage.
Her kan du komme helt tæt på klosterlivet og 
opleve et døgn i en munks hverdag. Du kan 
deltage i en af døgnets mange tidebønner, 
og du kan møde munken, abbeden og 
lægbroderen i personlige fortællinger.
En fantastisk og sanselig oplevelse!

ALLE TIDERS 
K AGEBORD
Søndag eftermiddag kan man spise sig salig 
i de lækreste historiske brød og kager fra 
Klosterkælderens store kagebord.  
Kaffe og te er inkluderet i prisen. 

Søndag i lige uger kl. 13-16
Pris: 198,-
Køb billetter på esrum.dk

L AZY SUNDAYS
Middelalderinspireret brunchbuffet.
Tag familie og venner under armen, og nyd 
roen og søndagen i godt selskab.  
Kaffe og te er inkluderet i prisen.

Søndag i ulige uger kl. 11-14
Pris: 198,-
Køb billetter på esrum.dk

Oplev klosteret i middelalderen, da komplekset 
var ti gange større end i dag, da der stod 
vandmøller på engen, og da der blev bedt, spist 
og sovet i de nu forsvundne længer. Du kan få 
en fornemmelse af datidens bygningsværk ved 
klostermodellen, en stribe ’mikroskoper’ med kig 
ned under jorden samt tre visualiseringsskilte, 
placeret rundt i klosterets område. En god 
anledning til at gå en tur i det dejlige landskab.

PORTAL TIL NATIONALPARK 
KONGERNES NORDSJÆLLAND 
Esrum ligger i hjertet af Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland, som indvies i 2018. Klosterets 
beliggenhed er det perfekte udgangspunkt for 
pragtfulde ture ud i nationalparken.

KLOSTERET I 
LANDSKABET

NATURLEGEPL ADSEN 
– E N L ANDSBY I  MIDDEL ALDERE N
Oplev livet uden for klostermurene på naturlege- 
pladsen, som ligger tæt på klosteret. Her kan 
du lege i omgivelserne af stormandsgården med 
svævebane og klatrevæg, markedspladsen med 
brændefyret bageovn, dueslaget med skjulekroge 
og meget andet.

BØRNEL ADEN
Lev dig ind i middelalderens verden i børneladen. 
Her kan du følge fortællingerne fra naturlege- 
pladsen om fem forskellige børns liv og hverdag - 
i adelsfamilien, hos fæstebonden, hos  
håndværkeren og på klosteret, hvor en ung dreng 
er i lære som munk. Du må gerne prøve deres tøj 
og lege med alle deres ting. 

Uhøjtidelige måltider under klosterhvælvingerne.
Vi har sendt kokken i fadeburet efter sæsonens 
råvarer for at hente de bedste smagsoplevelser fra 
middelalderen og munkenes køkken. Vi har altid 
to retter på menuen, og undertiden krydrer vi 
maden med fortællinger fra en svunden tid.

Torsdag i lige uger kl. 18.30-21.30
Pris: 175,-
Køb billetter på esrum.dk

KLOSTERKØKKENERSØNDAGE I ESRUM



HØSTFESTIVAL
Madkultur, madoplevelser og kvalitetsråvarer 
er i højsædet til årets høstfestival. Mød de 
nordsjællandske landmænd og 
madhåndværkere, og smag på sæsonens høst 
i boderne, der bugner med lokale, 
friskplukkede grøntsager, krydrede 
spegepølser fra økogrise og hjemmelavede 
delikatesser. Og ikke mindst kan du selv 
få fingrene i maden i en af workshoppene.

Weekenden 18.-19. august
Kl. 10-17
Gratis adgang

ØLFESTIVAL
Duften af frisktappet øl breder sig i Esrum, 
når Klosteret, Møllegården og Mølleloftet 
fyldes til randen med klosterøl, mikrobryg 
og håndbryg. Vær med til at smage på og 
kåre årets bedste bryg, fyld øldepoterne op 
derhjemme med kvalitetsøl, og få en snak 
med ligesindede ølnørder om smagsnuancer 
og bryggeteknik. Mød brygmesteren over en 
smagsprøve på hans – eller hendes – eget 
hjemmebryg, og opfyld drømmen om et 
hjemmebryggeri med kyndig vejledning fra 
øleksperterne. 

Fredag 9. marts kl. 15-20
Lørdag 10. marts kl. 11-20
10 smagepoletter: 100,-
Pris: Voksne 75,-

BESØG OS

KEND DIN TRAPPIST
Allerede i middelalderen var klostrene berømte 
for deres gode herreøl, som man drak til højtider 
og ved fornemt besøg. En tradition som stadig 
holdes i hævd af de berømte trappistmunke i 
Belgien. Esrum Kloster & Møllegård støtter op 
om gode traditioner og godt øl og byder indenfor 
til klosterøl i særklasse. Og selvfølgelig med 
Carsten Berthelsen som fortæller.

Fredag 28. september kl. 18.30
Pris: 525,- inkl. ølsmagning og buffet i 
Klosterkælderen 

OH JULEBRYG
De allerbedste julebryg fra både ind- og udland 
skal selvfølgelig prøvesmages igen i år, efter-
fulgt af julebuffet på klosteret og med Carsten 
Berthelsen som fortæller. 

Fredag 23. november kl. 18.30
Pris: 525,- inkl. ølsmagning og buffet i 
Klosterkælderen

ÅRETS STØRSTE EVENT!
Store og små kan leve sig ind i middelalderens 
verden, når engene omkring klosteret forvand-
ler sig til et sprudlende middelalderlandskab 
med kampklare riddere, ildspyende gøglere og 
farverige trubadurer. Spændende aktiviteter og 
autentiske boder med alt fra smedehåndværk 
til mjødbrygning skaber liv på pladsen. Duften 
fra madboderne lokker med helstegt pattegris, 
pandekager, sild og meget andet, mens munkene 
skænker friske klosterøl i kroen.

Du kan også gå en tur i klosterhaven og lære 
mere om klosterlivet i Esrum. 

Weekenden 16.-17. juni
Kl. 10-17
Pris: Voksne 95,-
Børn: 75,-

JULEMARKED
Historie, stemning og kvalitet!
Franske delikatesser, lokale lækkerier og hånd-
plukkede julespecialiteter fra ind- og udland 
breder sig i Klosteret og på Møllegården til årets 
mest stemningsfulde julemarked. Her finder du 
de bedste produkter til julebordet, værtinde- og 

mandelgaver og masser af hygge og velsmag i de 
mange madboder. 

Fredag 30. november kl. 12-20
Weekenden 1.-2. december kl. 10-17
Gratis adgang 

KLOSTERK Æ LDERE N
Gå på opdagelse i butikkens udvalg af lækre 
kvalitetsprodukter, og køb entrébillet til 
klosterets udstillinger. Dagens kage og en 
forfriskende klosterøl kan nydes under 
klosterkælderens hvælvinger eller i klostergården 
i godt vejr. I vinterhalvåret kan du stille sulten 
med et udvalg af varme middelalderretter.

HJEMMESIDE N
På www.esrum.dk finder du åbningstider, 
praktisk information og billetkøb. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet – så leveres nyhederne direkte til 
din mail.

GRUPPER ER MEGET VELKOMNE
Vi laver specialarrangementer for grupper over 10 
personer med flere forskellige rundvisninger samt 
frokost og kaffe / kage arrangementer.

MØLLEC AFÉE N

Nyd et måltid inspireret af klosterets historie i 
Møllecaféen, der ligger ved vandmøllen i den 
gamle Møllegård – eller ryk udenfor under 
æbletræerne i den grønne caféhave.
Møllecaféen åbner for sæsonen mandag d. 26. 
marts (check desuden åbningstider og menu på 
esrum.dk).

KONTAK T OS
Esrum Kloster & Møllegård
Klostergade 11-12, Esrum 
3230 Græsted
48 36 04 00 
kloster@esrum.dk
www.esrum.dk
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