BRASSERIE DANS LE MAGNIFIQUE HÔTEL DE VILLE

BRASSERIET I DET VACKRA RÅDHUSET

SNACKS

DRINKS
Mimosa

128 kr/st

Apelsinjuice och champagne.

Bloody-Mary

128 kr/st

Vodka, rött vin, tomatjuice, peppar, salt,
worcestershiresås, tabasco och selleri.

Michelada
Lime, peppar, tabasco, worcestershiresås,
tomatjuice och Brooklyn Lager.

59 kr/st

Tomatjuice, peppar, salt, worchester,
tabasco och selleri.

Färskpressad juice

Noccelaraoliver

45 kr/st

skagentoast

Tryffelchips

39 kr/st

Med pepparrot, citron och löjrom.

Ostar

129 kr

Råbiff 1/2
alt. Råbiff 1/1 med pommes frites.

129 kr

Tre sorter som varieras dagligen.

Gjord på Norrländsk oxfilé med friterad
kapris, pepparrot, dijonsenap, rödbetspuré och äggula.

DRYCKESPAKET

PLATEAU DE MER

Tre sorter som varieras dagligen.

85 kr/st

Virgin-Mary

FÖRRÄTTER

45 kr/st

Charkuterier

Gör din brunch komplett med ett av våra dryckespaket.
Ditt val: Virgin-Mary eller Virgin Mimosa,
färskpressad juice och kaffe.
139 kr
Bloody-Mary, ditt val av dagens röda/vita
vin på glas och kaffe.

Apelsin eller grapefrukt.

275 kr

155 kr/st
145 kr/st
205 kr/st

3 st ostron

155 kr

6 st ostron

250 kr

9 st ostron

385 kr

brasseriets Brunch 255 kr
Vår brunch inleds med ett fat med charkuterier, ostar, oliver,
grillade grönsaker, brödkorg med croissant, baguette och marmelad.
För att sedan fortsätta med smoothie, uppiggande fruktshot och ditt val av varmrätt nedan.

ÄGGRÖRA

AVOKADO

BAKAT ÄGG

smörstekt levainbröd med
äggröra, lufttorkad skinka
och parmesan.

avokado med spenat och
pocherat ägg på
filmjölksbröd.

bakat ägg med böncassoulet,
potatis och cheddar.

ett sött avslut
Välj en dessert från vårt våningsfat med godsaker där hittar du
bland annat Crème brûlée, krämbullar och chokladbrownie.

VARMRÄTTER
Brottmålet: Entrecôte

295 kr/st

Stor fettinsprängning och smak. Du får
bearnaise, ratatouille, rödvinssky och
körvelsaltade pommes frites till denna
klassiska köttbit från svenska gårdar.

Halstrad Röding
Med sotad morot, crème på kryddost,
smörad sherrybuljong, kräft- och
potatisbakelse.

CHEF DE CUISINE: SARA ERIKSSON

DESSERT

KAFFE/TE

Vaniljglass med
varma hjortron

Espresso

27/32 kr

139 kr/st

Cappuccino

35 kr

Praliner från Pralineriet
i Vilhelmina

30 kr/st

Caffe Latte

35 kr

Pressokaffe

35/105 kr

Te

27 kr

295 kr/st
Lunch Mån–Fre 11–14
Brunch Lör 12–15
Dinner Mån–Tor 17–22:30,
Fre–Lör 16–23

Rex Rådhuset, Umeå / 090-70 60 50 / www.rexbar.com
facebook.com/rexumea • instagram.com/rexumea

HAR DU NÅGON ALLERGI?
Berätta det för oss så hjälper vi dig.

