
M  A  R  T  I  N    I  B

KONFIRMATION 2021  
I FESTKLARE LOKALER 

 

Hos MIB ser vi frem til at afholde jeres konfirmationsfest.
Vi kan rumme fester fra 10-400 gæster i lækre nordisk-inspirerede 

lokaler beliggende i smukke omgivelser tæt ved både by, hav og skov.

Vores kokke har udtænkt de lækreste menuer, som er nænsomt tilberedt 
efter nordiske toner og med sæsonens bedste råvarer.

Skulle I have specielle ønsker eller behov, så kan vi naturligvis rette 
menuerne til herefter. Sammen med jer skræddersyer vi festen, 

så den passer til jeres behov.

Vi sørger for, at bordene er flot pyntet og alt står klart, 
når I ankommer til den store fest.

I kan bestille direkte, eller booke et møde med os, 
hvis I vil høre mere om de mange muligheder.

SE MERE PÅ WWW.MARTINIB.DK



VELKOMST
MIB´s sprøde snacks

FORRET
Færøsk laks, friske radiser, ærter og skud,  

skilt sauce med silderogn og nye grønne asparges

Friskbagt surdejshvedebrød og ramsløgsfriskost

HOVEDRET
Filet af ungkvæg, tærte med nye løg og spinat,

hvide asparges, kartoffel med ramsløg og kraftig sauce

DESSERT
Kage med rabarber og citron, brændt marcipan, 

hvid chokolade, hyldeblomst og marengs

EFTER MIDDAGEN
Økologisk MIB kaffe, udvalg af Perchs the og sødt i form 

af vores MIB trøffelstick i kraftig mørk chokolade samt hvid 
chokoladebrud med bitter kakaobønne og ristede hasselnødder

DRIKKEVARER
Velkomstdrink - med eller uden alkohol

Vin, øl og vand under hele arrangementet

PRISER

MENU 1

6 TIMERS FROKOSTARRANGEMENT
 

Velkomstdrink & snacks
Menu 

Vin, øl og vand, kombutcha og saft
Kaffe, the & sødt 

DKK 695 pr. person

TILKØB (PR. TIME) 
DKK 2500 - ved 30 kuverter eller herunder

DKK 3500 - ved over 30 kuverter 

Tilvalg natmad - DKK 95 

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink & snacks

Menu
Natmad

 Vin, øl og vand, kombutcha og saft
Kaffe, the & sødt

DKK 835 pr. person

TILKØB (PR. TIME) 
DKK 2500 - ved 30 kuverter eller herunder

DKK 3500 - ved over 30 kuverter

NATMAD - TILKØB
 

TIL BÅDE MENU 1 & 2

Vælg mellem:
MIBtartelet med høns i  

asparges og frisk persille 

Nordisk charcuteri og  
danske oste med garniture  
samt friskbagt mørkt brød 

MIBflæskestegssandwich  
med surt, friskt og sprødt 

MIB pizza – udvalg af vores  
nordiske pizzaer (kun Pakhusene)

2 slags sliders med confiteret and og 
pulled pork

 
DKK 95 pr. kuvert pr. valg

MIB SORTIMENT - TILKØB

MIB’s egne produkter har 
særligt fokus på økologi,  

lokale råvarer og mere smag! 

Økologisk æblemost - fra Ebeltoft
 

Øl fra Aarhus Havn - Hantværk
 

Vin – udvalgte vine fra 
Tyskland og Sydeuropa

85 DKK pr. kuvert. 
(børn halv pris)

MIB G&T / 135 DKK ad lib. 
Gin fra Fary Lochan i Midtjylland -  

destilleret og lagret med æble,  
timian og brændenælde

MENU 1
 

3 RETTERS MENU   
ALLE RETTER ER PORTIONSANRETTET



VELKOMST
MIB´s sprøde snacks

FORRETTER
Grillet og cremet dansk blomkål med friske æbler, 
saltet silderogn, aromatisk olie og ristede kerner

Ceviche af lys fisk med hvide asparges,  
fennikel, sprøde chips og dild 

Krydderstegt carpaccio, dansk rucola,  
kapers og æblevinaigrette samt lagret dansk ost

Friskbagt surdejshvedebrød og ramsløgsfriskost

HOVEDRETTER
Helstegt kalveculotte med rosmarin og hvidløg 

Letrøget dansk kylling stegt med timian

Tærte med nye løg og spinat  
Grillet spidskål, ristet boghvede og sommerurter 

Grøn forårssalat, syltet rødløg,  
hyldeblomstvinaigrette og croutons

Små kartofler i brunet smør og havsalt
Kraftig rødvinssauce med syltede svampe 

Kold ramsløgsbearnaise

DESSERT
MIB flødebolle

Trifli af danske rabarber 
Mørk chokolade fudgekage

EFTER MIDDAGEN
Friskbrygget økologisk MIB kaffe, udvalg af Perchs the og  

sødt i form af vores MIB trøffelstick i kraftig mørk chokolade 
samt hvid chokoladebrud med bitter kakaobønne og ristede 

hasselnødder

DRIKKEVARER
Velkomstdrink - med eller uden alkohol

Vin, øl og vand under hele arrangementet

PRISER

MENU 2

6 TIMERS FROKOSTARRANGEMENT
 

Velkomstdrink & snacks
Menu 

Vin, øl og vand, kombutcha og saft
Kaffe, the & sødt 

DKK 745 pr. person

TILKØB (PR. TIME) 
DKK 2500 - ved 30 kuverter eller herunder

DKK 3500 - ved over 30 kuverter 

Tilvalg natmad - DKK 95

 

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink & snacks

Menu
Natmad

 Vin, øl og vand, kombutcha og saft
Kaffe, the & sødt

DKK 935 pr. person

TILKØB (PR. TIME) 
DKK 2500 - ved 30 kuverter eller herunder

DKK 3500 - ved over 30 kuverter

MENU 2
SOCIAL DINING MENU

ANRETTET PÅ MINDRE FADE ”TO SHARE”



M  A  R  T  I  N    I  B

BESTILLING
MIB tilbyder flere unikke lokaler, hvor I kan holde konfirmation.

 
MIB PAKHUSENE

På Aarhus Ø i smukke omgivelser med udsigt til både skov og hav, finder du Pakhusene. 
MIBpakhusenes placering giver os mulighed for at tilbyde vores gæster festlokaler med 

et moderne og nordisk udtryk, med en varm atmosfære.

Bestil direkte, eller book et møde med os på
tina@martinib.dk, tlf: 20 14 34 40

MIB JYDSK VÆDDELØBSBANE
Midt i skoven i hjertet af Aarhus ligger Jydsk Væddeløbsbane. Ud over at være aktiv løbsbane 

for både trav og galopløb, rummer stedet hyggelige lokaler med utallige muligheder.

Bestil direkte, eller book et møde med os på
julie@martinib.dk, tlf: 28 94 81 17

MIB OFFICELAB - KIRSTINELUND 
Ved Kirstinelund i Lystrup ligger Officelab. Her er omgivelserne grønne og rolige, 

og med lokaler som spænder bredt i stil og stemning. Dette gør lokalerne ideelle til dig, 
der ønsker at sætte eget præg på festens udtryk.

Bestil direkte, eller book et møde med os på
tina@martinib.dk, tlf: 20 14 34 40

DU KAN SE MERE OM MIB PÅ 
WWW.MARTINIB.DK

AFBESTILLING
Afbestilling af et selskabsarrangement på over 10 personer kan rettidigt ske skriftligt 

til mib@martinib.dk inden 6 mdr. fra arrangementsdato.

Ved indbetaling af depositum på DKK 5.000 bekræftes bestillingen.  
Depositum returneres ikke ved annullering.

Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 6 mdr. før arrangementsdatoen 
til 3 mdr. før arrangementsdatoen kræves godtgørelse svarende til 50% af det 

samlede arrangement. Ved afbestilling af hele arrangementet senere end 3 mdr. før 
arrangementsdatoen kræves godtgørelse svarende til 80% af det samlede arrangement.

Desuden kan MIB kræve at blive holdt skadesløse for de udgifter til særligt aftalte 
ydelser, som ikke kan afbestilles.

Nægtes modtagelse af cateringbestillingen på arrangementsdatoen, 
kræver MIB fuld pris for hele arrangementet.

Antal bestilte personer kan nedjusteres indtil 10 hverdage før arrangementsdato. 
Derefter kan der kun justeres op. 

Aflysning grundet corona eller anden pandemi er ikke gyldig aflysningsgrund.
Ny dato for arrangement kan findes omkostningsfrit.


