
KONFIRMATION 2023
UD AF HUSET

MIB tilbyder lækre menuer til årets konfirmationer.

Menuerne er nænsomt tilberedt af sæsonens bedste råvarer, inspireret af 
nordisk gastronomi. Retterne er helt eller delvist færdige, og med en minimal 

indsats i køkkenet, kan I færdiggøre og servere menuen for jeres gæster.  

Sammen med jer kan vi skræddersy en løsning, så den passer til jeres behov. 
Book et møde med os, hvis I vil høre mere om de mange muligheder. 

LÆS MERE OG BESTIL PÅ WWW.MARTINIB.DK



MENU 1
3 RETTERS MENU

DKK 375 PR. PERSON
ALLE RETTER ER PORTIONSANRETTET

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

DKK 375 PR. PERSON

SØDT TIL KAFFEN - TILKØB

TIL BÅDE MENU 1 OG 2

Vælg mellem:

Mini Sarah Bernhardt - 
mørk chokolade og makron

Små MIBflødeboller med 
hindbærskum, marcipan 

og mørk chokolade 
 

Karamelliseret hvid 
chokoladebrud med tørrede 

blomster 

Hasselnøddemakron med 
mocca ganache

DKK 45 pr. kuvert pr. valg

NATMAD - TILKØB

TIL BÅDE MENU 1 OG 2

Vælg mellem:

MIB tartelet med høns i
asparges og frisk persille

Nordisk charcuteri,
danske oste med garniture
samt friskbagt mørkt brød

2 slags sliders med confiteret
and og pulled pork

MIB flæskestegsandwich
med surt, frisk og sprødt

DKK 75 pr. kuvert pr. valg



MENU 1
SOCIAL DINING MENU

DKK 475 PR. PERSON
ANRETTET PÅ MINDRE FADE ”TO SHARE”

FORRETTER 

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
Danske 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 

Sommersalat med danske kerner, Loke friskost  

fra Arla Unika og syltede løg 

Smørstegte danske kartofler med rapsolie og salturter 
 

Cremet ramsløgsbearnaise samt MIBpersilletapanader

DESSERT
Rabarbertærte med hvid chokolade og verbena 

Små quenelle af pistacie mousse og citrus gelé

DKK 475 PR. PERSON

Alle priser er inkl. moms.


