
Nyd en hyggelig stund i festugen 
      Galerie Parnassehos 

Festuge, fisk, gris, grønt, brunch, dygtige kokke og ikke mindst unik kunst 
samt kulturelle indslag hos Galerie Parnasse i Latinerkvarteret, Aarhus

Galerie Parnasse omdannes i Festugen 2019 til et ”Kultur-forsamlingshus”, hvor kunst, ypperlig mad og vine samt underholdning af høj klasse går op i en højere enhed.
Prøv noget nyt i Festugen – træd ind i Galerie Parnasse og bliv inspireret-udfordret-underholdt og stift måske nye bekendtskaber.

Ole ahlberg
20 år med Tintin på lærredet - på godt og ondt

Maleren Ole Ahlberg taler om livet, døden, kærligheden, hårdt arbejde og hjem-/udlængsel

JENS FOLMER  
Hva’ så Aarhus - er i der?

Jens Folmer Jepsen tager os, med sit band, gennem 60 års Aarhus-musikhistorie

Mads Kastrup
i selskab med en legende - C.V. Jørgensen

Opinionsredaktør Ekstra Bladet og forfatter. Denne temeaften er dedikeret den 
danske sangskriver og musikalske legende CV Jørgensen. Plader på rejsegrammofonen 

krydres med anekdoter om en af Danmarks helt store kunstnere.

Fredag 30. august kl. 19.00 - 23.00 

Lørdag 31. august kl. 11.00-14.00  (Brunch)

Lørdag 31. august kl. 19.00-23.00
Søndag 1. september kl. 11.00-14.00  (Brunch)

Mandag 2. september kl. 19.00 - 23.00 

SURPRISE

Onsdag 4. september kl. 19.00 - 23.00 
Torsdag 5. september kl. 19.00 - 23.00 

Mona juul & jacob haugaard
Ny i job

Politik behøver absolut ikke at være kedeligt 
- og det er denne aftens gæster et tydeligt bevis på

Fredag 6. september kl. 19.00 - 23.00 

Marie frank & anders pedersen
Danske sange - kender I den her?

Lørdag 7. september kl. 11.00 - 14.00  (Brunch) 
Lørdag 7. september kl. 19.00 - 23.00 

Menu Parnasse

Aften
Appetizer: Deutz Champagne og auberginekroketter med dip

Forret: Vesterhavspighvar med selleri og caviar

Mellemret: Risotto med jomfruhummer, kantareller og æble

Hovedret: Grisekotelet fra Troldegården hertil spidskål, krondild og trøffel

Dessert: Sensommerbrombær i eau de vie med karameliscreme

Menuen ledsages af brød, smør og velvalgte vine

Middagen afsluttes med friskbrygget kaffe eller the og lidt god chokolade

Dagens kulturelle oplevelse, menu, vine, kaffe og sødt pr. gæst 

kr. 895,-

Brunch
Mimosa m. bobler og appelsinjuice

Østers - naturel, dybstegte samt ”escabeche” med tabasco, peberrod og caviar

Røget færøsk laks med stuvet spinat og citron

Tomater fyldt med jomfruhummer og spidskål

Omelet med salat af havtang og sesam

Smilende pocherede æg, hollandaise, Vesterhavsost og trøffel

Quinoagrød med kantareller, hvide bønner og kørvel

Merquez pølser af lam - hertil couscous med abrikoser, mynte og persille

Kam af gris fra Troldegården med sprød sværd, rosmarin, salvie, hvidløg 
og hasselnødder

To Arla Unika oste med behørig garniture

Kastanje-chokoladekage med gyldne frugter

Serveres med nybagt brød, rørt smør og croissant

Brunchen ledsages af friskbrygget stempel kaffe og te, orangejuice 
og æblemost ad libitum

Dagens kulturelle oplevelse samt brunch med drikkevarer ad libitum pr. gæst

kr. 495,-

GPI samarbejde med

Alle arrangementer afholdes hos 

Galerie Parnasse
Rosensgade 22 (Baghuset), 8000 Aarhus C

86 13 12 96

Billetter kan købes på

galerieparnasse.dk
mefisto.dk  


