INSPIRATIONSTILBUD PÅ DAGSMØDE

KONFIRMATION
I
MOGENS DAHL KONCERTSAL
EGEN KONCERTSAL FOR EN STUND!
Hold din konfirmation i Mogens Dahl Koncertsal og få en unik og eksklusiv oplevelse i private
og luksuriøse rammer.
Mogens Dahl Koncertsal er en perle midt i byen. Koncertsalen er en gammel stald-bygning,
der har gennemgået en totalrenovering i Skandinavisk design, som nu huser internationale
klassiske koncerter, konferencer og privatfester.
Der betales en leje for Mogens Dahl Koncertsal, som blandt andet indeholder, at du som
konfirmand sammen med dine gæster har Koncertsalen eller Store sal eksklusivt.
Nedenfor har vi sammensat en pakke, som indeholder alle elementer til en enestående fest.

Konfirmation - aftenarrangement
•
•
•
•
•

•

Velkomstdrink inden middagen
kr. 1.295,3-retters middag eller middagsbuffet & dessert
pr. person
Vinmenu samt øl og vand ad libitum til middagen
(ved min 50 pers.)
Husets gode kaffe, te & Avec (Cognac og Baileys)
Opdækning med hvide duge, enkle blomster, lys samt husets AV-udstyr.

Leje af Mogens Dahl Koncertsal kl. 17.00-24.00 inkl. afvikler og personale

Tilvalgsmuligheder
Ekstra timer

Timer før kl. 18.00
Timer efter kl. 24.00

kr. 2.500,- pr. time
kr. 4.500,- pr. time

Mad (alle priser er pr. person)
Salte snacks til velkomstdrink
Kanapéer til velkomstdrink
Opgradering til 4-retters menu
Natmad fra vores chefkok
Natmad (food truck)

kr. 25,kr. 105,kr. 85,kr. 110,fra kr. 125,-

Bar (alle priser er pr. person)
Blød bar – udvalgte vine, øl og vand i 4 timer
Drinks bar – longdrinks, vine, øl og vand i 4 timer
Cocktail bar – cocktails, longdrinks, vine, øl og vand i 4 timer

kr. 220,kr. 280,kr. 350,-

*Ønsker du andet end ovenstående kan vi selvfølgelig være behjælpelige med dette.
* Priserne inkl. moms og er gældende for 2019.
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