
SKAL I GIFTES? 

Så lad MIB 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 fuldente fest, i smukke rammer og  

med kvaliteten i højsædet.

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

Læs med her og se vores foreslag til forskellige bryllupspakker.

BRYLLUP MED MIB



 PAKKE 1  
 

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

Friskbrygget kaffe samt the
 

Natmad

TILVALG TIL ALLE PAKKER

Øl, saft, vand og vin i 2 timer

Øl, saft, vand og vin samt  
3 slags spiritus i 2 timer

Øl, saft, vand og vin samt  
3 udvalgte cocktails i 2 timer

1/1 flaske spiritus

Bryllupskage

 
PAKKE 2

 
BRYLLUP SUPREMÉ

15.00 – 02.00

Bryllupsreception i 2 timer med 
bryllupskage fra MIBbagværk,
små 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

Friskbrygget kaffe samt the

Natmad

AFBESTILLING 
Læs mere om  

afbestillingsregler:
www.martinib.dk/
afbestillingsregler/ 



PAKKE 3
 

BRYLLUP MIB  
15.00 – 02.00

 

Bryllupsreception i 2 timer med 
bryllupskage fra MIBbagværk,
små 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

Friskbrygget kaffe og
the samt avec

Natmad

Bar med spiritus og  
3 delikate cocktails 

indtil 02.00

   
   
   VI FORESLÅR
   Bryllupskage 1
   Chokolade bund | chokola
   demousse | jordbærmousse  
   |  brændt marcipan | pynt

   Bryllupskage 2
   Lys kagebund | citroncreme 
   | vaniljemousse | krokant

   Bryllupskage 3
   Nøddebund | hvid 
   chokolade ganache | 
   marinerede brombær | 
   limemousse

   
Bryllupskage 4

   Chokoladebund | 
   karamelknas | saltkaramel |    
   chokolademousse   
   

Bryllupskage 5
   Lys kagebund | 
   lys chokolademousse | 
   hindbærmousse

 
 HÅNDL AVEDE 

BRYLLUPSKAGER 

Få speciallavet jeres bryllupskage i  
samarbejde med vores konditorer.  

Kagen produceres i vores eget bageri 
i Skødstrup. 

Du vælger selv smag, form og pynt.  
Vi kan klare det meste – også laktosefrit  

og glutenfrit bagværk.


