
Så lad M A R T I N  I B og hans team skabe rammerne 
for en uforglemmelig fest

MIB vil forkæle Jer og Jeres gæster med lækkerier og oplevelser 
fra velkomst til festens afslutning

Vores nordiske gastronomi og særdeles høje service niveau vil sikre Jer 
den fuldendte fest, i smukke rammer og med kvaliteten i højsæde 

Vi vil guide Jer gennem valg af den rigtige menu, de udsøgte vine, 
delikate cocktails og hvad I ellers måtte ønske

Skal I giftes...

martinib.dk | mibevent.dk | mibpakhusene.dk | mibjvb.dk | mibbagvaerk.dk

Tilvalg

Øl, saft, vand og vin i 2 timer
DKK 200 pr. person

Øl, saft, vand og vin samt 3 slags spiritus i 2 timer
DKK 250 pr. person 

Øl, saft, vand og vin samt 3 udvalgte cocktails i 2 timer
DKK 295 pr. person

1/1 flaske spiritus
DKK 750

Bryllupskage
Fra DKK 65 pr. person



Bryllup D´lux

17.00-02.00 

• Bobler og snacks

• MIB’s spændende appetizer og 3 retters menu

• Udvalgte vine, øl, saft og vand fra 17.00-24.00

• Flere slags friskbrygget kaffe og the

• Natmad

DKK 1.175 pr. person

Bryllup Supremé 

15.00-02.00 

• Bryllupsreception i 2 timer med bryllupskage fra MIBbagværk, 
små lækre sandwich og canapéer

• Friskbrygget kaffe og the, saft, øl, vand og vin

• Bobler og snacks

• MIB’s spændende appetizer og 3 retters menu

• Udvalgte vine, øl, saft og vand fra 17.00-24.00

• Flere slags friskbrygget kaffe og the

• Natmad

DKK 1.375 pr. person

Bryllup MIB

15.00-02.00 

• Bryllupsreception i 2 timer med bryllupskage fra MIBbagværk,
små lækre sandwich og canapéer

• Friskbrygget kaffe og the, øl, saft, vand og vin

• Bobler og snacks

• MIB’s spændende appetizer og 4 retters menu

• Udvalgte vine, øl, saft og vand fra 17.00-02.00

• Flere slags friskbrygget kaffe og the samt avec

• Natmad

• Bar med spiritus og 3 delikate cocktails indtil 02.00

DKK 1.595 pr. person


