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Konfirmation i Restaurant ParnasHuset 2023 
På Parnas sætter vi en ære i at afholde fester, der bliver lige som værterne gerne vil have 
dem. I dette oplæg kan I læse vores bud på den gode fest. Men husk, dette er blot et 
oplæg, og vi strækker os langt for at efterkomme særlige ønsker. 
 
Programforslag 
 
Ankomst til Restaurant ParnasHuset, hvor der serveres velkomstdrink: 1 gl. mousserende vin/Asti 
eller 1 gl. hjemmelavet lemonade (Alkoholfri). 
 
Efter ca. ½ time går gæsterne til bords.  
 

Forret serveres som familystyle ved bordet 
For selskaber under 35 gæster tallerkenserveres forretten 

Lakserilette med krydderurter og friske æbler toppet med rugbrødschips på en bund af sprød salat 

Eller 

Kyllingerulle med lufttørret skinke og krydderurtedressing på en bund af sprød salat 

Forret til børn under 12 år 
Hjemmelavede kyllingenuggets med agurkestave og dip 

 

Hovedret serveres på buffet 

Barbecue marineret nakkefilet af gris 

Soya-honningmarineret kyllingeoverlår 

2 salater af årstidens grøntsager 

Små ovnbagte kartofler med krydderurter 

Svampe- eller rødvinssauce 
 

Erstat 1 slags kød med helstegt oksefilet pr. person kr. 20,- 

 

Dessert tallerkenserveres ved bordet 

Hjemmebagt chokoladebrownie med vaniljeis, bærcoulis og nøddeknas 
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Til middagen er der opstillet drikkevarebuffet med ParnasHusets hvid- og rødvin samt blandede øl 
og sodavand. Der er isvand på bordene.  

 
Priser: 
Velkomstdrink, menu som beskrevet og kaffe/ te  kr. 405,- 
Børn 3 til 12 år    kr. 225,- 
Børn under 3 år    Gratis 
 
Drikkevarepakke gældende i 5,5 time:  
Vin, øl og sodavand ad libitum efter velkomstdrinken  kr. 235,- 
Barn 3 til 12 år    kr. 115,- 

Drikkevarer kan afregnes på forbrug til følgende priser: 
Vin pr. flaske.     kr. 235,- 
Fadøl 30 cl./40 cl.    kr. 40,-/50,- 
Sodavand     kr. 30,- 

Diverse tilkøb: 
Cognac og likør, 3 cl.     kr. 45,- 
Slik og chips efter kaffen pr. person       kr. 25,- 
Gå hjem 3-kants sandwich pr. stk.   kr. 25,- 
Hotdogs med det hele pr. person   kr. 65,- 

 
Ovenstående er baseret på et 6 timers arrangement fra ankomst til ParnasHuset og er inkl. moms og 

betjening. Der skal minimum afregnes for 30 kuverter. Hvis selskabet består af mindre end 30 personer, må 
der påregnes en lokaleleje svarende til kr. 405,- pr. kuvert op til 30 kuverter. 

 
Ekstra time udover de nævnte 6 timer + drikkevareforbrug kr. 900,- pr. påbegyndt time 

 
Forberedelse til festen 
Inden den store dag er I meget velkomne til at komme forbi ParnasHuset, hvor vi sammen kan tale 
jeres fest i gennem og få de sidste detaljer på plads, eksempelvis bordopstilling og -opdækning. 
Som udgangspunkt dækker vi op med hvide duge, kraftige papirservietter i valgfri farve, levende 
lys, og enkelte blomster i små vaser afstemt med farven på servietterne. Derudover er der opstillet 
et gavebord. 
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FAQ 
 

- Hvornår kan vi få adgang til lokalet?  
Typisk kan I først få adgang til lokalet på selve dagen. Vi anbefaler, at I ikke kommer mere 
end 1 time før festen starter, da vores personale gør det sidste klar i lokalerne på dagen.  
Bordkort mm. kan evt. afleveres et par dage før festen. 
 

- Har I en projektor, internet m.m.? 
Ja, vi har en projektor inkl. diverse ledninger, der skal bruges. I skal selv medbringe en 
computer. Tablets og mobiler kan ikke benyttes, medmindre adapter selv medbringes. Vi 
har Wi-Fi, spørg personalet om adgangskoden når I ankommer. 
 

- Kan vi høre musik i ParnasHusets lokaler? 
Ja, vi har indbygget lydanlæg i hele huset. I kan tilslutte jeres egen mobil, tablet eller 
computer med et AUX-stik.  
 

- Kan vi komme med ønsker til menuen?  
Ja, så vidt det er muligt kan menuen tilpasses efter jeres ønsker. Justeringer i menuen må 
dog forventes at medfører prisændringer.  
 

- Må vi selv medbringe mad- eller drikkevarer? 
Som udgangspunkt må I ikke selv medbringe mad- eller drikkevarer. Der kan dog laves 
aftaler, hvor der betales et serveringsgebyr eller proppenge for det der ønskes medbragt. 
 

- Må vi komme med pynt til lokalet? 
Ja, I må gerne komme med pynt til lokalet, dog ikke glimmer, konfetti og lignende. Vi 
sætter gerne bordkort og mindre pynt på bordene, men personalet kan ikke hjælpe med 
større mængder oppyntning, med mindre andet er aftalt på forhånd.  
 

- Må vi køre ned til ParnasHuset og parkere?  
Parkeringspladsen ved ParnasHuset er forbeholdt dårligt gående og indehavere af et 
handicapskilt. I er velkommne til at køre ned til huset og sætte gæster af. Hvis 
konfirmanden kommer i en særlig bil eller lignende, må der gerne køres ned til huset, men 
informer os gerne på forhånd.  
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Bestillings- og annulleringsbetingelser for arrangementer i ParnasHuset 

I forbindelse med bestilling af et arrangement fremsendes skriftlig bekræftelse samt faktura på 
depositum kr. 3.000,- fra ParnasHuset. Når fakturaen er betalt, betragtes bestillingen som 
gældende og følgende betingelser træder i kraft:  

Et arrangement kan afbestilles/reduceres uden omkostning, ud over det forudbetalte depositum, 
senest 90 dage før ankomstdatoen. Endeligt bestilt arrangement er beløbet af de ydelser, der 
resterer 90 dage før ankomstdato. Der kan i perioden 90 dage før og indtil ankomst reduceres 
uden omkostning som beskrevet herunder; der kan dog til enhver tid maksimalt reduceres med 
50% af det endelige arrangement aftalt 90 dage før ankomst* 

 
Op til 90 dage før ankomst  Det endeligt bestilte arrangement kan reduceres omkostningsfrit med 90% 
89 – 60 dage før ankomst  Det endeligt bestilte arrangement kan reduceres omkostningsfrit med 50%* 
59 – 30 dage før ankomst  Det endeligt bestilte arrangement kan reduceres omkostningsfrit med 25%* 
29 – 14 dage før ankomst  Det endeligt bestilte arrangement kan reduceres omkostningsfrit med 10%* 
13 dage – 48 timer før ankomst  Det endeligt bestilte arrangement kan reduceres omkostningsfrit med 5%* 
 

Ved afbestilling, som altid skal foretages og bekræftes skriftligt, forstås annullering, reduktion, 
afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen. No show 
faktureres til fuld pris. 

*Såfremt der er aftalt et minimum antal kuverter, der skal afregnes for, bortfalder ovenstående 
hvis en annullering måtte bringe det samlede antal kuverter under det aftalte minimum. 

I tilfælde af udbrud af Coronavirus og der udstedes forsamlingsforbud, kan der annulleres uden 
omkostninger.  

 


