Mordmeny – Brezza
Brezza är en italiensk restaurang och vinotek i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk
matlagning med moderna influenser. Skolgatan 31. Antal 10-40
Meny
Förrätt
Halstrade pilgrimsmusslor med en chili- och kronärtskockskräm,
brynt smör och coppa di parma
(Vegetarianer och veganer får en bruschetta med tomater & myntamarinerad paprika)

Varmrätt
Lammytterfile med bräserad savoykål, rödvinssky, fänkålsfrö samt
ugnsbakad potatis- och jordärtskocka
ELLER
Halstrad Guldsparid (Guldbrax) med frästa grönsaker, musselsky och citron
(Vegetarianer får Parmigiana di Melanzane, det är en aubergin, tomat och mozzarellagratäng.
Veganer får en svamp & tryffelpasta med frästa bönor)
Dessert
Lakritspannacotta med hallon och flingsalt
(Vegetarianer får samma dessert & veganer får blodapelsinsorbet med fermenterade bär)

Priser:

Mordmysterium tillsammans med trerätters meny
792:- ex moms (933:- inkl.moms)

Vinpaket för 395kr/person (316:- ex.moms) innehåller ett glas prosecco som fördrink, ett glas vin
till förrätt, ett glas vin till varmrätt samt ett glas dessertvin till dessert.
En meny per sällskap (samma rätter för alla) och gäller endast vid förbokad gemensam beställning
senast 5 dagar innan ankomst.
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Mordmeny – Scandic Uppsala Nord
Upplev Scandic Nord ligger på Gamla Uppsalagatan 50 där ni kan njuta av det goda köket i
mysiga lokaler. Här sitter ni enskilt. Antal 10-150
Förrätter:
Handskadade räkor, syrad fänkål, bakad gul bete, citron Majö
Eller
Ugnsbakad rotselleri med picklad shiitake och tryffeldoftade blomkålspure
Varmrätter:
Ugnsbakad fjällrödingsfilé , mandelpotatispure, smörsås
Eller
Kryddstarkt hjortinnanlår, örtbakad palsternacka och lingonsky
Efterrätter:
Pannakota med fruktsallad
Eller
Chokladmousse pyramid

Priser:

Mordmysterium tillsammans med tvårättersmeny och kaffe
570:- ex moms (680:- inkl.moms)
Mordmysterium tillsammans med trerättersmeny och kaffe
663:- ex moms (788:- inkl. moms)

En meny per sällskap (samma rätt för alla) 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 - Domtrappkällaren
I St. Eriks Gränd i hittar vi anrika Domtrappkällaren. Med sina flera olika valv och festvåningar
erbjuder dem stora möjligheter för både små och stora sällskap 15-130.

Meny
Förrätt:
Morotssoppa med apelcinskum, vitlöksbrödflarn och salviacrème med svartpeppar

Huvudrätt:
Fjällröding. Serveras med potatispuré med örter, satué på kålrabbi och scharlottenlök,
havskräftsås, marinerat äpple, pepparrotsdressing och dill
Eller
Reninnanlår. Serveras med Savoykålspuré, rostad jordärtskocka, gulbeta, lingon och portvinssås

Dessert:
Crème brûlée

Priser:

Mordmysterium tillsammans med tvårättersmeny
730:- ex moms (863:- inkl. moms)
Mordmysterium tillsammans med trerättersmeny
819:- ex moms (963:- inkl. moms)

En meny per sällskap (samma rätt för alla) 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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