
DIT ARRANGEMENT 

VORES LOKALER

EVENTS & KAFFEOPLEVELSER

KAFFE KURSER INTERNT & EKSTERNT

KAFFEOPLEVELSER 

EVENTS & LOKALER

https://www.mokkahouse.dk/


Møder, workshop, festival, din fest, reception 
mm.

Giv dine medarbejdere, bestyrelse, forretnings-
forbindelser, kunder eller leverandører en alternativ 
inspirerende oplevelse i stedet de ordinære møder.

Som du måske ved, så er vi helt vilde med kaffe og 
vi vil rigtig gerne dele ud af vores kaffeviden og vi 
inviterer jer derfor indenfor til kaffekursus i vores 
super spændende og utraditionelt indrettede lo-
kaler.  Vi kommer også gerne ud til jer både med 

vores kurser eller blot med en kaffe severing til dit 
arrangement. 

Vi er også frisk til at servere til store koncerter og 
festivaler med vores container der er indrettet som 

café.

Om I arbejder i den private eller offentlige sektor og 
søger en anderledes oplevelse eller teambuilding 

aften/dag, så er et kaffekursus lige det rette for jer. 
Vi står klar helt enkelt og simpelt med en pallette 

af ”feel-good” oplevelser.  

ARRANGEMENTER & 
KAFFEKURSER

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/kaffesmagning/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/handbryg/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/barista-kursus/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/barista-kursus/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/lokaler/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/containeren/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/mobil-kaffebar/


Lej vores lækre og inspirerende lokaler til dit næste 
salgsmøde, bestyrelsesmøde, reception, eller.…. 

Mulighederne er uanede. Vi har plads til op til 150 
personer. Gratis parkering 3 min fra Djurslandsmo-

torvejen og 10 min fra Aarhus centrum.

Vores lokaler egner sig godt til møder og arrange-
menter, hvor der skal tænkes ud af boxen. Man går 
herfra med en helt anden inspiration end man er 

vant til fra kedelige og kolde mødelokaler. 

Jeres møde eller arrangement kan selvfølgelig kry-
dres med lækre kaffespecialiteter eller måske et af-

bræk fra dagligdagen med et underholdende kursus 
i sortbryg eller latte.

Send forespørgsel og vi holder 
jer i hånden hele vejen.

LOKALER

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/lokaler/


Vores 20 fods container er indrettet som en 
komplet og lækker kaffebar. Den egner sig til 
arrangementer af længere varighed, så som 

festivaller, byfester eller sportsarrangementer.

Kontakt os for at høre om mulighederne for at 
få besøg af vores efterhånden berømte mobile 

kaffebar.

CONTAINER

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/containeren/


Lej vores mobile kaffebar sammen med en dyg-
tig barista. Skal I gøre jeres reception, arrange-
ment eller fest lidt ekstra spændende rykker vi 
ud med vores flexible og lækre mobile kaffebar.

Vores dygtige baristaer underholder med lækre 
økologiske kaffer og fortællinger fra kaffens 

verden.

Vi er gode til at efterkomme jeres ønsker og har 
en Barista der passer til enhver lejlighed.

MOBIL KAFFEBAR

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/lokaler/


En møde i kaffeplantens tegn. Super god un-
derholdning som start på et konstruktivt møde 

eller som afslutning på et vellykket arrange-
ment i vores lokaler.

Vi starter aftenen med en rundtur i vores rister-
iet, hvorefter vi taler om kaffenbønnens vej fra 
plante til kop. Hvor i verden vokser der kaffe, 

hvad fortæller bønnerne om klimaet og kan vi 
smage efterbehandlingen i den færdige kop? 

Vi smager forskellige typer luksus kaffe, hvor vi 
udforsker dufte i smagsuniverset samt 

smageteknikker. 

Kontakt os hvis du kunne tænke dig et samlet 
tilbud for dit team eller virksomhed.

Varighed: ca. 1,5 time

KAFFESMAGNING

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/kaffesmagning/


Den ældste type kaffe, der igen har fået stor 
opmærksomhed. Lær at samarbejde på en 

anderledes og velsmagende måde.

Vi taler om sortbryggens historie og grund-
principperne for kaffebrygning.

Her skal vi have fornøjelsen af at skrue på 
forskellige parametre med både tempera-
turer, mængde af kaffe samt formalings-
grad. Sammen afprøver og undersøger vi 

diverse bryggeudstyr f.eks.
Aeropress og Chemex fra USA, Hario fra Ja-

pan og vores Espro kander fra Canada. 

varighed: ca. 1,5 time

Kontakt os hvis du kunne tænke dig et samlet 
tilbud for dit team eller virksomhed.

Varighed: ca. 1,5 time

HÅNDBRYG

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/handbryg/


ØVELSE GØR MESTER!

Her starter jagten på den perfekte espresso 
med en gennemgang af basale kaffetyper, som 
café latte og cappuccino. Dette er et hands-on 
kursus, hvor vi laver kaffe på vores maskiner, 

med garanteret lærerige “aha” smagsoplevels-
er. Vi gennemgår brug af espresso maskinen, 

brygning af espresso, indstilling af kværn, mæl-
kesteamning, forståelse af forskellige kaffedrik-
ke samt rengøring og vedligehold af maskinen.

Kontakt os hvis du kunne tænke dig et samlet 
tilbud for dit team eller virksomhed.

Varighed: ca. 2 timer

BARISTAKURSUS

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/barista-kursus/


NÅR KAFFE BLIVER TIL KUNST!

Dette er et ”fortsætter” kursus, så for at delt-
age, skal du kunne steame mælk.

Billeder siger mere end ord og Latte Art er 
håndværk for sig, der kræver meget træning. 

På vores kursus går vi igennem mælkens kemi, 
hvad der sker i praksis? Hvornår, hvorfor og 

hvordan? Vi går i dybden med betydningen af 
smagen i måden hvorpå mælken blandes med 

kaffen. Vi deler tips og tricks til at male med 
mælk og vi har tilmed ”Hjerte” garanti.

Kontakt os hvis du kunne tænke dig et samlet 
tilbud for dit team eller virksomhed.

Varighed: ca. 1,5 timer

LATTE ART

KLIK på knapperne for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/erhverv/vaelg-kategori/arrangementer-og-moder/oversigt-kaffekurser/barista-kursus/



