
KONFIRMATION 2023
I FESTKLARE LOKALER

MIB ser 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 jer.

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

LÆS MERE OM MIB PÅ WWW.MARTINIB.DK



MENU 1
3 RETTERS MENU

ALLE RETTER ER PORTIONSANRETTET

VELKOMST
Sprøde MIBsnacks

FORRET 
Færøsk lavbagt laks med råsyltede glaskål, stenbiderrogn, citrus, 

økologisk kærnemælkssauce og syltede grønne jordbær

Serveres med friskbagt surdejsbrød og pisket smør

HOVEDRET 

Grillet oksemørbrad i blomstercrust serveret med sydfynske 
asparges, nye løg og spinat samt nye danske kartofler og kraftig 

sauce tilsmagt med brombær

DESSERT 

Skovbærmoussekage med hasselnødder og lime  
serveres med brændt chokolade og vaniljeiscreme 

EFTER MIDDAGEN 

(Sødt er tilkøb ved 5-timers arrangement - inkluderet ved 8-timers) 
Friskbrygget økologisk MIBkaffe og udvalg af Perchs the 

Sødt i form af karamelliseret hvid chokoladebrud  
med tørrede blomster samt hasselnøddemakron  

med mocca ganache

DRIKKEVARER 

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

PRISER
MENU 1

5 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink og snacks

Menu
Vin, øl, sodavand og MIB’s hjemmelavede 

hyldeblomslemonade
Kaffe og the

DKK 795 pr. person

TILKØB (PR. TIME)
DKK 140 pr. person

 

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstbobler og snacks

Menu
Vin, øl, sodavand og saft

Kaffe, the og sødt
DKK 995 pr. person

TILKØB (PR. TIME)
DKK 140 pr. person

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 
2 slags sliders med confiteret and og pulled pork 

DKK 95 pr. kuvert pr. valg

MENU 2

 
VELKOMST  

Sprøde MIBsnacks

FORRETTER
Menuen serveres med friskbagt surdejsbrød og pisket smør 

Frisk stenbiderrogn vendt i urter, fed creme fra Arla Unika, 
citrusmarineret agurk og sprøde blade 

Ceviche af Vesterhavstorsk med danske rabarber,  
friske radiser og blomster 

Nordisk carpaccio af okse med danske grønne jordbær, 
purløgsemulsion, mandler og fuglegræs

Serveres med friskbagt surdejsbrød og pisket smør 

HOVEDRETTER 

Dansk kalveculotte stegt med timian og hvidløg 

Letrøget kyllingelår i malt BBQ 

Sprød tærte fyldt med frikassé af forårsspæde grøntsager fra Mols 

Sydfynske asparges i brunet smør serveres med Vesterhavost  

Sommer salat med danske kerner,  
Loke friskost fra Arla Unika og syltede løg 

Smørstegte danske kartofler med rapsolie og salturter  

Cremet ramsløgsbearnaise samt MIBpersille tapanader

DESSERTER 

Rabarbertærte med hvid chokolade og verbena 
Små quenelle af pistacie mousse og citrus gelé

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 

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

SOCIAL DINING MENU
ANRETTET PÅ MINDRE FADE ”TO SHARE”

PRISER
MENU 2

5 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstdrink og snacks

Menu
Vin, øl, sodavand og MIB’s hjemmelavede 

hyldeblomslemonade
Kaffe og the

DKK 895 pr. person

TILKØB (PR. TIME)
DKK 140 pr. person

 

8 TIMERS ARRANGEMENT
Velkomstbobler og snacks

Menu
Vin, øl, sodavand og MIB’s  

hjemmelavede hyldeblomstlemonade
Kaffe, the og sødt

DKK 1.095 pr. person

TILKØB (PR. TIME)
DKK 140 pr. person

Alle priser er inkl. moms.



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. 

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

 

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


