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SKAL I HOLDE JERES PRIVAT ARRANGEMENT I FEDE OG 
RUSTIKKE LOKALER?

Du har mulighed for at leje vores lækre og rustik-
ke lokaler til dit arrangement.

Vi har lagt lokaler til alt lige fra fægtekonkurren-
cer til lagersalg af børnetøj og fra speeddating af 
virksomheder til forældrefester.

Vi imødekommer gerne ønsker og skræddersyer 
pakker i samarbejder med vore lokale leveran-
dører af gourmet mad samt åbner gerne vores 
kaffcontainer eller veludstyrede kaffebar med 
alskens baristaudstyr, hvor vi altid serverer vores 
egen friskristede økologiske kaffe. 

Op til 150 personer
60 siddende/spisende gæster 6 runde borde af 10 
personer
Scene, projektor, mikrofon og lydanlæg, flip over, 

trådløst wi-fi, fri parkering.

https://www.mokkahouse.dk/


Pris for leje 1.500,- 3000,- 4000,- 5000,-

0-10 personer

10-30 personer

30-50 personer

50- 160 personer
(Max 60 til spisning)

Tag selv kaffe

Tapas menu 299.- pr. person

Sandwich + 2 x vand
99,- pr. person 

TILKØB TIL JERES ARRANGEMENTER



Vi har adskillige forskellige mobile setups og vi 
serverer kaffe til konferencer, til private arrange-
menter, i virksomheder og til events flere gange 
om ugen.

Vi nyder at levere gode, professionelle og bære-
dygtige kaffeoplevelser til vores kunder, når vi 
bliver hyret til at forsøde hverdagen eller gøre 
festen lidt federe.

En barista kan producerer ca. 60-70 kopper kaffe 
i timen, så mange glade kaffedrikkere hurtigt kan 
få en kop espressobaseret kaffe. 

Kontakt os for tilbud på kaffebar.

LEJ DIN EGEN KAFFEBAR 

https://www.mokkahouse.dk/


Hos MOKKAHOUSE kan du får en oplevelse du 
sent vil glemme.

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 indrette-
de træningslokale på vores adresse i Risskov, til 
en masse spændende kaffekurser, hvor man kan 
smage, røre, dufte og brygge sig til meget mere 
viden om kaffe. Helt enkelt og simpelt en pallette 
af ”feel-good” oplevelser. 

Du kan leje vores lokaler og bestille en kaffeople-
velser til dit arrangement, eller blot melde dig til 

en af de nedenstående begivenheder online.

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/


MIG OG MIN MASKINE

Lær’ din kaffepartner at kende.

Alle kan lære at lave en god kaffe! Men espres-
somaskiner opfører sig aldrig ens, derfor er det 
god idé at bruge en aften på at lære den at kende. 
Vi har intime kurser hvor der ikke findes dum-
me spørgsmål. Vi gennemgår hvordan maskinen 
virker og lærer hvordan man brygger espresso, 
steamer mælk, indstiller kværn og til slut rengø-
ring og vedligeholdelse af din maskine. 

5 pladser, varighed: ca. 3 timer 

Efter kurset vil der være mulighed for at handle i 
butikken.

Pris: 750,- pr. person

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/barista-med-egen-maskine/


KAFFESMAGNING -  FRA PLANTE TIL KOP

En aften i kaffeplantens tegn. 

Vi starter aftenen med en rundtur i vores risteriet, 
hvorefter vi taler om kaffenbønnens vej fra plan-
te 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. 
Dertil får du 250g. Friskristet kaffe med under ar-
men, når aftenen er forbi. 

15 pladser, varighed: ca. 1,5 time

Efter kurset vil der være mulighed for at handle i 
butikken.

Pris: 300,- pr. person

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/baristamester/


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 ga-
ranteret lærerige ”aha” smagsoplevelser. Vi gen-
nemgår brug af espresso maskinen, brygning af 
espresso, indstilling af kværn, mælkesteamning, 
forståelse af forskellige kaffedrikke samt rengø-
ring og vedligehold af maskinen. 

8 pladser, varighed: ca. 3 timer

Efter kurset vil der være mulighed for at handle i 
butikken. 

Pris: 550,- pr. person

BARISTA KURSUS

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/barista-kursus/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/barista-kursus/


Når kaffe er kunst!

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

Billeder siger mere end ord og Latte Art er hånd-
værk for sig, der kræver en meget træning. På vores 
kursus går vi igennem mælkens kemi, hvad der sker 
i praksis? Hvornår, hvorfor og hvordan? Vi går i dyb-
den 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” ga-
ranti.

6 pladser, varighed: ca. 3 timer 

Efter kurset vil der være mulighed for at handle i 
butikken. 

Pris: 750,- pr. person

LATTE ART

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/latte-art/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/latte-art/


Den ældste type kaffe, der igen har fået stor op-
mærksomhed.

Vi taler om sortbryggens historie og grundprin-
cipperne for kaffebrygning.
Her skal vi have fornøjelsen af at skrue på forskel-
lige parametre med både temperaturer, mængde 
af kaffe samt formalingsgrad. Sammen afprøver 
og undersøger vi diverse bryggeudstyr f.eks. 
Aeropress, Chemex, Hario og Stempelkander.

8 pladser
varighed: ca. 3 timer

Efter kurset vil der være mulighed for at handle i 
butikken. 

Pris: 400,- pr. person

HÅND BRYGLATTE ART

KLIK på teksten for 

at læse mere på hjemmesiden

https://www.mokkahouse.dk/
https://www.mokkahouse.dk/kaffe-events/kaffekursus/haand-bryg/
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