M A R T I N I B

KONFIRMATION 2022
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.
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MENU 1

MENU 2

PRISER

3 RETTERS MENU

SOCIAL DINING MENU

MENU 2

ALLE RETTER ER PORTIONSANRETTET

ANRETTET PÅ MINDRE FADE ”TO SHARE”

5 TIMERS ARRANGEMENT

VELKOMST

Sprøde MIB snacks

VELKOMST

Sprøde MIB snacks

FORRET

Bålrøget færøsk laks med friske ærter,
sydfynske grønne asparges og skilt sauce med
danske stenbiderrogn samt sprød foccaciachips
Hertil friskbagt surdejshvedebrød og
friskpisket smør tilsmagt med citron og havsalt

HOVEDRET

Dansk kalv i urtecrust, grøn frikassé i sprød butterdej,
nye gulerødder, nordisk kartoffel med ramsløg serveret
med kraftig sauce tilsmagt timian

DESSERT

Moussekage med mørk og lys chokolade,
hindbær og dansk hyldeblomst samt hasselnød

EFTER MIDDAGEN

PRISER
MENU 1
5 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink og snacks
Menu
Vin, øl, sodavand og saft
Kaffe og the

(SØDT ER TILKØB VED 5-TIMERS ARRANGEMENT. INKLUDERET VED 8-TIMERS)

Friskbrygget økologisk MIB kaffe og udvalg af Perchs the.
Sødt i form af karamelliseret hvid chokoladebrud med tørrede
blomster samt hasselnøddemakron med mocca ganache

DRIKKEVARER

Velkomstdrink - med eller uden alkohol
Vin, øl og vand under hele arrangementet

DKK 745 pr. person

MIB SORTIMENT - TILKØB

NATMAD - TILKØB

TILKØB (PR. TIME)
DKK 100 pr. person (min. 2000 DKK)

MIB’s egne produkter har
særligt fokus på økologi,
lokale råvarer og mere smag!

TIL BÅDE MENU 1 & 2

Tilvalg natmad - DKK 95 pr. person

Økologisk æblemost - fra Ebeltoft
Øl fra Aarhus Havn - Hantværk

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink og snacks
Menu
Natmad
Vin, øl, sodavand og saft
Kaffe, the og sødt
DKK 945 pr. person
TILKØB (PR. TIME)
DKK 100 pr. person (min. 2000 DKK)

Vin – udvalgte vine fra
Tyskland og Sydeuropa
85 DKK pr. kuvert

MIB G&T ad lib.
135 DKK pr. kuvert
Gin fra Fary Lochan i Midtjylland destilleret og lagret med æble,
timian og brændenælde

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 MIBpakhusene)
2 slags sliders med confiteret and
og pulled pork

DKK 95 pr. kuvert pr. valg

FORRETTER
Grillede sydfynske hvide asparges med kold hollandaise
emulsion, stenbiderrogn og sprødstegt Hr. Nielsen skinke
Lavbagt færøsk laks med purløgscreme, syrlige grønne æbler, skilt
kærnemælkssauce med aromatisk olie og skovsyre
Terrine af dansk kylling med citron, friske ærter i variation,
syltede sennep og grønne skud
Hertil friskbagt surdejshvedebrød og friskpisket smør
tilsmagt med citron og havsalt

HOVEDRETTER
Oksefilet fra Himmerland stegt med rosmarin og knust peber
Ballotine af unghanebryst stegt i citrontimiansmør
Smørbagt butterdej med spinat og urter
Grønne salater med confiteret tomat, syltede løg,
saltet ost og ristede kerner
Brændt spidskål med syrlig hyldeblomstvinaigrette,
rød piment og saltede mandler
Nye kartofler i urter og brunet smør
Ramsløgsbearnaise samt tomattapanade tilsmagt chipotle

DESSERT
Hvid chokolade panna cotta med danske rabarber
fra Skovsgaard Gods samt nordisk havrecrumble
MIB mazarinkage med mandler, lemoncurd og hindbær
Mini vaffelis med mørk chokolade og hasselnød

EFTER MIDDAGEN
(SØDT ER TILKØB VED 5-TIMERS ARRANGEMENT. INKLUDERET VED 8-TIMERS)

Friskbrygget økologisk MIB kaffe og udvalg af Perchs the.
Sødt i form af karamelliseret hvid chokoladebrud med tørrede
blomster samt hasselnøddemakron med mocca ganache

DRIKKEVARER

Velkomstdrink - med eller uden alkohol
Vin, øl og vand under hele arrangementet

Velkomstdrink og snacks
Menu
Vin, øl, sodavand og saft
Kaffe og the
DKK 795 pr. person
TILKØB (PR. TIME)
DKK 100 pr. person (min. 2000 DKK)
Tilvalg natmad - DKK 95 pr. person

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink og snacks
Menu
Natmad
Vin, øl, sodavand og saft
Kaffe, the og sødt
DKK 995 pr. person
TILKØB (PR. TIME)
DKK 100 pr. person (min. 2000 DKK)

M A R T I N I B

BESTILLING & LOKALER

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

MIB PAKHUSENE I, II & III

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
simon@martinib.dk, tlf: 27 60 97 95

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
camilla@martinib.dk, tlf: 26 29 17 44

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
ronny@martinib.dk, tlf: 21 96 06 09

MIB FRICHSPARKEN

I Frichsparkens ikoniske gule bygninger ved Åbyhøj, finder du et intimt og hyggeligt
selskabslokale med plads til 15 - 70 gæster. Her er de originale lokaler renoveret i
år 2021 med respekt for bygningens originale statur og elementer.
Bestil direkte, eller book et møde med os på
mib@martinib.dk, tlf: 28 35 84 43
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AFBESTILLING
Se gældende afbestillingsregler på
www.martinib.dk/afbestillingsregler/

