Mordmeny – Restaurang Nils
Restaurang Nils ligger i centrala Malmö och dess historia handlar om en fiktiv man som heter
Nils, som rest över hela världen. På restaurangen kan du hitta minnessaker från alla hans resor.
På Restaurang Nils brinner man för grillade ratter. Här kan du mumsa på deras goda Angus biff,
lammracks eller grillade lax. Här sitter ni enskilt i deras mysiga inredning. 10-25 personer.

Förrätt
Ost/Charkplanka, fikonmarmelad och rostat bröd
Eller
Ost och grönsaksplanka, fikonmarmelad och rostat bröd

Varmrätt
Kolgrillad Black Angus Biff med rödvinsås, bearnaisesås samt smashed potato
Eller
Svamprisotto med grillaade grönsaker och grön sparris

Dessert
Chokladfondant med krämig vanlijglass och färska bär

Pris:

Tvårätters + Mordmysterium: 617:- ex moms (737:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 697:- ex moms (826:- inkl. moms)
En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – Noble House
Välkommen in till oss på Noble House Taverna! Oss hittar du på Per Weijersgatan 6 i Centrala
Malmö. Här är stämningen avslappnad, social och hjärtlig och vårt önskemål är att du känner dig
som hemma. Antal 10-50 pers.

Meny 1
Förrätt
Skagen med surdeg, tångcaviar och dill
Huvudrätt
Citrus och timjan kyckling med marsalasky, rostade primörer och sötpotatis och rotselleristomp
Dessert
Passionspannacotta med rårörda hallon och polkavitchoklad

Meny 2
Förrätt
Carpaccio med rödlöksvinägrett, mandel, shiso och parmigiano reggiano.
Huvudrätt
Bakad Torsk med smörsås, potatis och saltbakad gulbeta.
Dessert
Vitchokladmousse på en kolaspegel med chokladjord och bärkompott
Dryckespaket 1, (3 glas/pers) 295:Exempel: Sauv blanc, Pinot noir, Riesling till dessert

Dryckespaket 2
3 öl/pers 195:-

Pris:

Tvårätters meny samt Mordmysterium: 636:- ex moms (758:- inkl. moms)
Trerätters meny, samt Mordmysterium: 703: - ex moms (833:- inkl. moms)

En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – Sankt Markus Vinkällare
Sankt Markus vinkällare är något helt unikt i Malmös nöjesvärld, miljön och menyn är de två
huvudattraktionerna. Ligger mitt i centrum på Stadt Hamburgsgatan 2 c.
Här sitter ni enskilt. 10-90 personer.
Sant Markus Vinkällare har tillsvidare stängt.

Biskopens Meny
Tartar på gravad och kallrökt lax, serveras med pepparrotscrème, kapris och friterad
palsternacka.
*
Ugnsrostade lammracks med rosmarin &- timjan serveras med potatiskaka vitlökscremé
**
Halloncheesecake med Bärcoulis
***
Trerätters middag inkl. Mordmysterium: 765:- ex.moms (898:- inkl.)
Dryckespaket 316:- ex. moms (395:- inkl.)

Kardinalens Meny
Råbiff serveras med rödlök, kapris, rödbetor, äggula och dijonsenap
*
Val utav varmrätt
**
Vinkällarens osttallrik
***
Vitckoklad pannacotta serveras med hallonkompott och bär
Trerätters middag inkl. Mordmysterium: 929:- ex.moms (1082:- inkl.)

En meny per sällskap och pris gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – The Green Lion In
The Green Lion In ligger i centrala Malmö och restaurangen är deras tolkning av den moderna
puben med smaken i centrum. Här erbjuds det enkel och bra “comfort food” som kombineras
med riktigt bra kvalitetsöl, gedigen och vällagad pubmat och snacks. På gastropuben Green Lion
stolteras det med runt 200 olika ölsortet på flaska och burk, runt 32 varianter på tap samt ett
mycket bra utbud av Whisky och Gin. 10-50 personer.

Förrätt
Stekt och gräddstuvad svamp på brynt surdegsbröd, riven västerbottenost,
krasse och friterad lökring
Varmrätt
Bakad torskrygg med skummig musselsås, potatispuré, fänkålshjärta,
dillkrutong och friterad svartkål
Eller
Rödvinsglaserad oxkind med rökt sidfläsk, potatispuré, picklade lökar och blandad höstkål
Dessert
Bakad chokladfontant med en Malibu- cognacsglass, varm kolasås och chokladsmulor

Pris:

Tvårätters + Mordmysterium: 622:- ex moms (742:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 667:- ex moms (793:- inkl. moms)
En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – Quality Hotel View

Förrätt
Toast Skagen med fiskrom

Varmrätt
Kyckling serveras med säsongens primörer, marsalasky och pomme de jour

Dessert
Vaniljpannacotta med rårörda bär och krossade drömmar

Priser:

Tvårätters + Mordmysterium: 609:- ex moms (728:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 636:- ex moms (758:- inkl. moms)

En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – Bistro Royal
Välkommen in till oss på Bistro Royal! Oss hittar du på Central plan 1 i Malmö vid central
stationen. Här är stämningen avslappnad, social och hjärtlig.
Vårt önskemål är att du känner dig som hemma. Antal 10-60 pers.

Förrätt
Bistro Royals Skagenröra på brioche toast, med rödlök och löjrom

Huvudrätt
Bistro Royals kalvfile Oscar - Grillad Kalvytterfile med rösti , choronsås , kräftstjärtar, sparris och
tryffel-olja.
Eller
Halstrad Torskrygg med potatispure, fänkål , pepparrot, brynt smör och krispig svartkål.

Dessert
Chokladfondant med hallon-couli och rostade nötter

Priser:
Tvårätters + Mordmysterium: 796:- ex moms (937:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 885:- ex moms (1037:- inkl. moms)
En meny per sällskap och pris gäller endast vid förbokad gemensam beställning senast 5 dagar innan ankomst.
Vid val av tvårätters middag kan man själv välja om man vill ha förrätthuvudrätt eller huvudrätt-efterrätt.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – Kramer
Scandic Kramer ligger mitt i centrala Malmö och här njuter ni av god mat och skön stämning
i egen lokal Antal: 10-40 pers.
Kramer har stängt året ut och tar emot förfrågningar igen för 2021.

Förrätt
Laxtartar smaksatt med två sorters senap, späd sallad och krispig surdeg

Varmrätt
Lågtempererat kalvhögrev, smörstekt svamp, potatisgratäng och rödvinssås
Eller
Smörbakad torskrygg, färska bönor, citronsmörsås & dillslungad potatis

Efterrätt
Vit chokladpannacotta med hallonkompott

Priser:
Tvårätters + Mordmysterium: 618:- ex moms (738:- inkl. moms)
Trerätters + Mordmysterium: 672:- ex moms (798:- inkl. moms)

En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.
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Mordmeny – The Mill
Quality Hotel The Mill har äntligen slagit upp dörrarna, nu i helt ny skepnad. Hotellet ligger vid
korsningen Amiralsgatan/Föreningsgatan, ett stenkast från populära Möllan i Malmö.
Amiralsgatan 19. Antal 10-16 pers.
Restaurangen på The Mill har tillfälligt stängt.

Än så länge är det "kockens val" där ni får menyn i samband med förfrågan.
De har en av Malmös vassaste kockar, så vi kan lova att det är gott.
Förrätt
Ges vid förfrågan

Varmrätt
Ges vid förfrågan

Dessert
Ges vid förfrågan

Pris:

Trerätters + Mordmysterium: 636:- ex moms (758:- inkl. moms)

En meny per sällskap och pris 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.
Allergier och vegetariska alternativ löses.

Mordmysterium

040-23 35 11

malmo@mordmysterium.se www.mordmysterium.se

