Mordmeny – GTS Festvåning
Välkommen till egen festvåning, i Vasastan, mitt i Göteborg på Erik Dahlbergsgatan 9.
En unik sekelskiftesvåning med matsal, två lounger och ett bibliotek där du kan
koppla av eller mingla. Antal 10-70 personer.

Förrätter
Soppa på svensk havskräfta med grönkålscreme och friterad palsternacka
*
Serranoskinka på smörstekt surdegsbröd med parmesancreme, cocktailmozzarella och basilika
*
Kantarelltoast med västerbottencreme och syrad rödlök
Varmrätter
Vinbräserad oxkind med jordärtkockspuré, rostad sidfläsk, brysselkål och pinjenötter
*
Västkustgryta på kolja, blåmusslor och hummerfond serveras med krossade rotfrukter
och brynt smör
*
Bellotine på svensk gårdskyckling med präsostgratinerad potatis, vaxbönor och timjansky
Desserter
Pavlova med citruscreme, färska bär och vit choklad
*
Créme Brulée med citronstekt äpple och smörade valnötter
*
Chokladfondant med dulce de leche, bär och hallonmousse

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 635:- ex.moms (753:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 690:- ex.moms (816:- inkl. moms)
En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Välj max två olika rätter till varje för-, varm- och efterrätt.
Vid val av tvårätter- middag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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Mordmeny – Fontana di Trevi
En äkta italiensk restaurang i hjärtat av Göteborg på Kungsgatan 6. Här erbjuds det bästa av
italiensk mat och vin. Ni sitter enskilt i deras Chambre Separée. Antal 10-15.

Meny 1

Meny 2

Förrätt

Förrätt

Bruschetta Classica
Bruschetta med hackade tomater, mozzarella,
vitlök, olivolja och färsk basilika

Mozzarella della Fontana
Buffelmozzarella med soltorkade tomater på en
salladbädd, cocktailtomater, lagrad
balsamico och olivolja

Huvudrätt

Huvudrätt

Pappardelle Ostia Antica con gamberetti,
olio d'oliva e scampi
Stora breda tagliatelle med olivolja, räkor,
scampi, persilja, vitlök och lite grädde.

Ipoglosso al Forno
Ugnsbakad torskrygg med pepparrotssrisotto,
champinjoner, pärsilja och vittryffelsås

Priser:

Dessert

Tvårätters + Mordmysterium: 613:- ex moms (
732:- inkl moms)

Creme Catalana
Creme Brulée

Priser:

Trerätters + Mordmysterium: 752:- ex moms
(888:- inkl moms)

Meny 3
Förrätt

Bruschetta alla piemontese con tallegio e salsa tartufata
Bruschetta med tallegio ost och tryffeltapenade

Huvudrätt

Papardelle mastroianni-Ekberg con vitello, funghi, pana, tartufo e parmeggianoUgnsbakad
Tagliatelle med kalvkött, svamp, lite grädde, tryffel och parmesanost.

Dessert

Tiramisu classico con savojardi
Tiramisu med Savojardi, marsalavin och espresso

Priser:

Trerätters + Mordmysterium: 649:- ex moms
(772:- inkl moms)

Alla måste välja rätter från samma meny. Förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Meddela önskemål om vegetariskt eller eventuella allergier senast 5 dagar innan.
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Mordmeny – Dubbel Dubbel
Njut av vistelsen på Dubbel Dubbel, bara 5 minuters promenad från centralstationen på
Polhemsgatan 5. Upplev en smakupplevelse från det asiatiska köket där det dukar fram massa
godsaker och ni delar på det som finns på bordet. Antal 20-65 pers.

Meny
Förrätt
Bao buns med fläsksida (vegetariskt alternativ är tempeh)
Härligt fluffiga, ångade bröd som fylls med gott innehåll
Huvudrätt
Setmenyer som gästerna delar
Chinese sharing setmenyer som består av: Jiaozis, kryddkokt sidfläsk, fisk från hunan, wontons,
sallader, såser och ris. (för vegetariskt är det istället för kryddkokt sidfläsk -> tempeh i sichuansås
och istället för fisk från hunan -> sauterad pac choi).
Dessert
Chokladtryffel med rom, femkryddade cashewnötter.

Priser:

Setmeny + Mordmysterium: 686:- ex moms (810:- inkl. moms)
Utan dessert kostar det 637:- ex. moms (755:- inkl. moms)
En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Meddela önskemål om vegetariskt eller eventuella allergier senast 5 dagar innan.
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Mordmeny – Scandic Backadal
Njut av vistelsen på Scandic Backadal, bara 5 minuter från centrala Göteborg.
Här sitter ni i egen matsal där ni äter och dricker gott. Antal 10-200.
Scandic Backadal har tillfälligt stängt.

Meny
Förrätt
Jordärtskockssoppa serveras med krispigt vitlöksbacon och rostade kavringsmulor
Varmrätt
Kalvytterfilé serveras med brynt kapris- och rödlökssmör samt potatis- och rotselleripuré
Dessert
Blåbärspannacotta serveras med rostade marängsmulor

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 618:- ex moms (733:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 640:- ex moms (758:- inkl. moms)
En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Vid val av tvårätters-middag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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Mordmeny – Valand
Välkommen till en av Göteborgs mest anrika lokaler för fest och underhållning – Valandshuset i
sju etager. Beläget mitt på Avenyn. Här sitter ni i egen matsal där ni äter och dricker gott.
Antal: fredag-lördag 25-35 personer, söndag-torsdag 20-35 personer.
För tillfället tar Valand endast emot bokningar på torsdagar-söndagar.

Meny 1
Förrätt
Lilla Londons skagenröra på kavring serveras med dillvinegrette
Varmrätt
Helstekt fläskfilé serveras med ugnsbakad gullök, rostad paprika, bearnaisesås och klyftpotatis
Dessert
Fransk chokladkaka serveras med vaniljgrädde och rårörda bär

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 613:- ex moms (732:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 710:- ex moms (837:- inkl. moms)
Endast trerätters på fredagar och lördagar.

Meny 2
Förrätt
Lilla Londons skagenröra på kavring serveras med dillvinegrette
Varmrätt
Helstekt Oxfilé serveras med Potatiskaka, Rödvinssås & säsongens Grönsaker
Dessert
Mörk Chokladmoussé serveras med Halloncoulis

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 663: - ex moms (788: - inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 752: - ex moms (888: - inkl. moms)
Endast trerätters på fredagar och lördagar.
Kaffe ingår i samtliga menyer
Allergier eller vegetariska alternativ löses
En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Vid val av tvårätters-middag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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Mordmeny – Ritz
Mitt i centrum finns Ritz, i en av Göteborgs vackraste fastigheter, på Bastionsplatsen mitt i
centrala Göteborg, vid Trädgårdsföreningen. Menyn anpassas efter säsongens utbud.
Här sitter ni i egen matsal. Antal: 10-50 personer.
ENDAST BOKNINGSBART FREDAGSKVÄLLAR
(Finns möjlighet att boka alla dagar vid grupper över 30 pers)
Tillfälligt stängt.

Förrätter
Ritz Räkröra på hembakt rågbröd; räkor – majonnäs – dill – tomat – gurka – citron
Eller
Jordärtsskockssoppa; tryffelemulsion – jordärtskockschips – örtolja

Varmrätter
Soyaburgare; Brioche – tartufataaioli – tomat – sallad – steak crisps
Eller
Högrevsburgare; brioche – tartufataaioli – gruyère – tomat – sallad – steak crisps - parmesan
Eller
Sydfransk Fisksoppa; Dagens fisk – olivrostat surdegsbröd - örtolja
Eller
Biff Rydberg; potatis – lök – äggula - senap

Desserter
Mandelkaka med Blåbärsglass

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 663:- ex moms (788:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 756:- ex moms (892:- inkl. moms)

Här kan ni välja olika rätter lite som ni vill, men det krävs en fin förbokad sammanställning.
Menyval måste inkomma senast 5 dagar innan ankomst.
Vid val av tvårättersmiddag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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Mordmeny – Casino Cosmopol
Inte bara ett casino utan även en väldigt bra restaurang i unik miljö i Göteborgs hamn.
Packhusplatsen 7. Antal: 10-40.
Casinot har tillfälligt stängt.

FÖRRÄTT

Varmrökt röding med dillemulsion, västerbottenost, syrad gurka och potatischips

VARMRÄTT
Rosastekt oxfilé, rostade svartrötter, pommes Anna med jordärtskocka,
timjancrème och potrvinssky

DESSERT
Brownie med pistage serveras med brynt smörglass, hallondipp och krossade drömmar

♥♦♣♠
Priser:
Mordmysterium + Tvårätters meny: 583:- ex. moms (696:- inkl. moms)
Mordmysterium + Trerätters meny: 655:- ex. moms (776:- inkl. moms)
Priserna är inklusive kasinoentré och garderob
Boka gärna till ett paket med sommelierens val av viner.
Till tvårätters meny: 195 kronor inkl. moms
Till trerätters meny: 265 kronor inkl. moms

Meddela menyval och varmrättsval senast en vecka innan besöket.

Casinot byter meny 4 gånger per år- för aktuell meny vänligen kika in på länken nedan:
https://www.casinocosmopol.se/goteborg/mat-dryck/casino-menu
Observera att samtliga i sällskapet måste vara fyllda 20 år och uppvisa godkänd
fotolegitimation. Gäller alla oavsett ålder.
Om legitimation inte kan uppvisas har vi enligt lag ingen möjlighet att bevilja entré till kasinot.
Det är därför mycket viktigt att samtliga personer i sällskapet får denna information.
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Mordmeny – Enoteca del Signores
På Vasaplatsen har Enoteca i över 12 år erbjudit det bästa av italiensk mat och vin.
Här sitter ni i enskilt i deras exklusiva vinkällare. Antal 15-30.

MENU DEL SIGNORE
Förrätt
BRUSCHETTA
Klassisk italiensk förrätt
Huvudrätt
BRANZINO CON CROSTACEI
Stekt havsabborre med vitt vin & vitlök, blåmusslor, räkor & scampi serveras med potatispure
ELLER
SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Kalv med parmaskinka & salvia serveras i vitvinssky & klyftpotatis
Dessert
TIRAMISU
Klassisk dessert gjord på marsalavin doppade savoiardikex, espressokaffe & marscarponekräm

Pris

Trerätters + Mordmysterium 810:- ex. moms (953:- ink. moms)

MENU DELLA CASA
Förrätt
ANTIPASTO
Huvudrätt
PASTA
4 valfria pastasorter från a la carte menyn. PRIMI PIATTI
http://www.signore.nu/meny.aspx
Dessert
TIRAMISU
Klassisk dessert gjord på marsalavin doppade savoiardikex, espressokaffe & marscarponekräm

Pris

Trerätters + Mordmysterium 703:- ex. moms (833:- ink. moms)
En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
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Mordmeny – John Scott´s
John Scott´s är en riktigt mysig restaurang med anor från 1700-talet. Bra läge mitt på
Kungsportsavenyn 15. Egen matsal. Antal: 10-16 personer.
Går för tillfället ej att boka sittning här, men vi kan erbjuda sittning på John Scotts i Mölndal
tillsvidare. Meny och priser dit ges på förfrågan.

Förrätt

TOAST SKAGEN
En smakrik röra på räkor, majonnäs, dill och rödlök på kavring
JOHN SCOTT’S TRILOGY
Friterad chili cheese, mozzarellastavar, lökringar, tomatsalsa och BBQ-sås

Varmrätt

JOHN SCOTT’S BURGER
HÖGREV/ CHICKEN/ FISK/ HALLOUMI/ VEGAN
Välj någon av dessa legendariska hamburgare med massa goda tillbehör.
Serveras med pommes frites och dipp
JOHN SCOTT’S FISH AND CHIPS
Ölpanerad torsk med pommes frites, serveras med hemmagjord remouladsås
GIANT SANDWICH XXL
Gigantisk sandwich på grillat levainbröd fyllt med honungsmarinerad pulled pork, cheddarost,
tomat och jalapeño. Serveras med chips

Dessert

SOFT ICE CREAM WITH TOPPING
Mjukglass med valfri topping: choklad eller bärsås

Pris:

WAFFLE WITH SOFT ICE CREAM AND CHOCOLATE SAUCE
Våffla med mjukglass och chokladsås

Tvårätters + Mordmysterium: från 569: - ex. moms (679: - inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: från 653:- ex. moms (777:- inkl. moms)
Detta är bara några exempel på rätter. Ta menypriserna och lägg på 320:- ex. moms (401:- inkl. moms för
Mordmysterium). För fler alternativ följ länken:
http://johnscotts.se/avenyn/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/2019-03-20_Avenyn_Meny_web.pdf

Gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Vid val av tvårätters-middag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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Mordmeny- Eggers
Eggers serverar klassisk mat på ett modernt oh medvetet sätt med en gnutta attityd och glimten i
ögat. Miljön inspireras av Paris i sekelskiftets La belle époque, den sorglösa stämningens tid då
man använde stadens kaféer, restauranger och konstsalonger som sitt vardagsrum.

Förrätt
Bakad rödbeta serveras med picklad gulbeta, endive, grillad majonnäs & hasselnötter

Varmrätt
Torskrygg med rödbeta, kapris, brynt smör & citron

Dessert
Creme Brûlée

Pris:

Tvårätters + Mordmysterium: 690: - ex. moms (814: - inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 751:- ex. moms (885:- inkl. moms)

En meny per sällskap och gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 7 dagar innan ankomst.
Varje sällskap kan välja olika varmrätter under respektive meny.
Vid val av tvårätters-middag kan man själv välja om man vill ha förrätt-huvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
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