
Forsidebagside

DU KAN HOLDE FEST FOR OP TIL 600 GÆSTER. 

BRUNCH | FROKOST | MIDDAG
- vi har erfaring med det meste

i
FEST

Høj kvalitet med gæsten i fokus

Unikke omgivelser med højt til loftet

Mulighed for aktiviteter i hallen og wellness

Stor erfaring i køkkenet 

Kompetent serveringspersonale 

Fleksible rammer for både børn og voksne,  
inde og ude

HVAD FÅR DU NÅR DU  
HOLDER DIN FEST I  
PULSEN?

med 15 års erfaring. Hun har specialiseret sig i spændende fest-
menuer, men holder sig heller ikke tilbage for det traditionelle 
køkken. Hun kan helt sikkert lave lige netop det du ønsker til 
din fest!

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

KASPER - CENTERCHEF

Kasper har ansvaret for den 
daglige drift. Sammen med 
det øvrige personale sikrer 
han, at din fest flasker sig. 



Ønsker du ikke at Pulsen skal lave maden, kan du vælge at få 
maden fra Slagtermesterinden i Balling.

Du står for opstilling af borde og stole, borddækning, opryd-
ning af borde og stole, samt fejning af gulv i lokalet efter festen.
Ekstraordinær rengøring efter regning.
Køkkenet må anvendes af Slagtermesterinden til anretningen. 
Hun har råderet over køkkenet mens festen foregår.

FX. MULTISALEN MED PLADS TIL 
160 GÆSTER, MUSIK OG DANS.
2000 kr. + 20 kr. pr. kuvert

Lokaleleje dækker, borde, stole, rengøring af toiletter og gulv-
vask efter arrangementet. 
Pulsen er hverken ansvarlig for mad, drikkevarer eller serve-
ringspersonale.

ALL INCLUSIVE  
- når du ikke selv vil røre en finger

Kuvertpris inkl. Pulsens festmenu, natmad og drikkevarerer 
(øl, vand, vin) ad libitum i 7 timer - i alt 645 kr.  pr. kuvert

Hvis du ønsker at afregne drikkevarene stykvis:
Kuvertpris 365 kr. Børn under 10 år ½ pris.
Priser for drikkevarer: 
Husets vin 140 kr. - Høcker/Black 20 kr. - sodavand 15 kr.

DU HAR HELT STYR PÅ DET 
SELV - og vil blot leje et lokale

MINDESAMMENKOMST

BRUNCH 

Vi har sammensat et udvalg af lækre retter, der hører til en 
klassisk brunch.
Brunch er som udgangspunkt mindre formelt og mere ufor-
pligtende, og passer derfor rigtigt godt til arrangementer, 
hvor man gerne vil kunne gå til og fra bordet.
Brunch giver mulighed for samvær og hygge, og er specielt 
velegnet til arrangementer, som fx, barnedåb hvor der er 
mange børn med.

Pris 265 kr. pr. kuvert

DU MEDBRINGER EGNE 
DRIKKEVARER - Pulsen sørger 
for resten
Kuvertpris inkl. Pulsens festmenu og natmad  
385 kr. pr. kuvert. Børn under 10 år ½ pris.

KUVERTPRISER DÆKKER
Lokaleleje, rengøring, el, vand og varme.
Vi sørger samtidig for, ud fra dine ønsker, at bordene 
bliver dækket fint med dug, blomster, servietter og lys.

Du må gerne medbringe småkager eller lignende.  

Servering og opvask aflønnes af værterne på  
baggrund af aktuelt timeforbrug.

Samvær med familie, venner og bekendte efter begravelse  
eller bisættelse. Vi tilbyder fx. hjemmebagte boller med pålæg, 
lagkage eller kringle, kaffe, te og opdækning. Har du andre øn-
sker, klarer vi selvfølgelig også det.

Pulsen stiller gerne, efter aftale, sangbøger til rådighed.

Priser fra 95 kr. pr. kuvert. 


