
Vi nyder at holde fester i Pulsen, og vi lægger os i 
selen for at holde kvaliteten høj og gæsten i fokus.

Sammen med dig beslutter vi, hvordan vi skal 
dække bordene. Vi aftaler, hvilke farver du ønsker på 
lys, duge, servietter og blomster.

I køkkenet har Mette specialiseret sig i lækre og 
spændende festmenuer. Hun er flittig læser af 
madblade og henter inspiration mange steder fra. 

Mette har også masser af erfaring med mere 
traditionelle retter, så hun kan helt sikkert lave lige 
dét, du godt kunne tænke dig.

Vi har dygtige serveringspiger, som sørger for at 
gæsterne har noget i glassene, serverer maden 
diskret og professionelt og sørger for at ingen 
mangler noget.

Du må gerne medbringe småkager eller lignende. 
Lad os få en snak om hvad der passer til din fest.
men det aftaler vi nærmere med dig.

Servering og opvask aflønnes af værterne på 
bag grund af aktuelt timeforbrug.

Tilbud 3: 
Du lejer lokalet.

Du står for opstilling af borde og stole, borddækning, 
oprydning af borde og stole, fejning af gulv i lokalet.

Ekstraordinær rengøring efter regning.
Køkkenet efterlades i rengjort tilstand. 
Lokaleleje dækker brug af opvaskemaskine.

Kuvertprisen dækker leje af service, tallerkner, glas og 
bestik.

Multisal 2000 kr. + 20 kr. pr kuvert. 

Køkkenet må anvendes af Slagtermesterinden til 
anretningen. Hun har råderet over køkkenet mens 
festen foregår.

Lokaleleje dækker, borde, stole, rengøring af toiletter 
og gulvvask efter arrangementet.

Pulsen er hverken 
ansvarlig for mad, 
drikkevarer eller 
serveringspersonale.

Menu forslag
Forret: Spinat roulade med røget laks.
Hovedret: Buffet med 3 slags kød, 2 slags kartofler, 
3 slags blandede salater eller salatbar. 
Lækkert brød og 2 slags smør.
Dessert: fromage, is, kage eller tærter, 
portions- eller fadanrettet.
Kaffe og the.
Natmad eller likør til kaffen efter aftale og mod mer’ 
betaling.

Ønsker du en anden menu, kan prisen variere. 
Vi glæder os til at finde lige netop den menu, der passer 
til din fest sammen med dig.

Tilbud 1:
Du tager drikkevarer med. 
I alt  345 kr. pr. kuvert.

Tilbud 2:
Pulsen leverer drikkevarerne. 
I alt  320 kr. pr. kuvert.

Priser for drikkevarer: Vin 110 kr. 
Høker/Black 20 kr. – Sodavand 15 kr.
Pris inkl. mad og drikkevarer, (vin/øl/vand) ad libitum i 
7 timer 520 kr pr. person.

Kuvertprisen dækker også lokaleleje, rengøring, el, vand 
og varme, opdækning med blomster, servietter, lys og 
duge samt oprydning.



I Pulsen har vi alsidige festlokaler!

Her kan du holde fest for mellem 10 og 600 gæster. 
Hvad enten du overvejer brunch, frokost eller mid-
dag med musik og dans, kan du få dit ønske opfyldt.

I vores køkken har Mette 15 års erfaring med mad til 
alle slags festlige begivenheder.

I multisalen kan vi dække op til fest og dans for op til 
160 personer, og børnene kan lege i hallen eller på 
’Torvet’ når festen bliver lidt for voksen.

Du kan kombinere din fest med aktiviteter i hallen 
eller i wellness, så vi kan også hjælpe dig med at 
holde en lidt anden slags fest, hvis det er det, du er 
på udkig efter.

Vi håber, du får lyst til at holde din næste fest i 
Pulsen, og vi ser frem til muligheden for at møde 
dig, så vi kan hjælpe dig med at holde en god fest.

Når du holder fest i vores selskabslokaler er du 
velkommen til at benytte hallen til boldspil eller at 
lege i, hvis den ikke er optaget af andre gæster. 
Det er med til at gøre det til en god oplevelse for 
både børn og voksne.

Alle priser er vejledende og inkl. moms.

Pulsen åbnede i 2014 og er et samlingspunkt for hele 
egnen. Den er kendetegnet ved gennemgående høj 
kvalitet og nærvær. Den er et fællesskab med plads til 
den enkelte.

I cafeen laver vi også 
mad til hverdagen. 
Vi har dagens ret, som 
vi forbereder af friske 
råvarer i vores eget 
køkken.

Du kan spise maden i 
Pulsen eller tage den 
med hjem. 

Det er Take away med 
god samvittighed!

Vi kan også klare selskabsmad ud af huset lige 
som vi hver dag laver skolemad til Balling skole. 
Det er god sund hverdagsmad lavet fra bunden i 
vores køkken.

Vi arrangerer også mindesammenkomster efter 
begravelse eller bisættelse. 
Vi tilbyder fx. boller med pålæg, lagkage eller 
kringle, kaffe, te og opdækning.
Vi bager naturligvis selv.

Har du andre ønsker, klarer vi selvfølgelig også 
det.

Priser fra 85 kr. pr. kuvert. 
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