
 

 

HOTEL AVENY 10 ÅR! 
Kom och prova Angelinis jubileumsmeny! En 4-rättersmeny med inspiration från 

vårt öppningsår 2006 – endast 395 :- 

 

Hummersoppa  125 :- 

friterade blåmusslor, torkade tomater 

 

Vitello Tonato 125 :- 

Kalvfilé, tonfiskdressing, 36 mån lagrad parmesanost & kapris 

 

Grillad flankstek  245 :-                   

grön sparris, bruten färskpotatis och 

rökt märgsky 

Bakad regnbåge  245 :- 

mandelpotatisduchesse, 

champagnesås, regnbågsrom & sparris 

 

Champagnemousse   95 :- 

persikosorbet, citronkräm  

& krossade savoiardikex 

 

4-rättersmeny   
395 :- 

Vinpaket  259 :- 

Ölpaket  249 :- 

 

Boka bord på www.angelini.se eller ring 090-17 14 85 

 

eller 

http://www.angelini.se/


 

 

HOTEL AVENY 10 ÅR! 
Kom och prova vår jubileumslunch vecka 19 på Angelini! 

 

 

Måndag 9 maj 

Långbakad grissida, helrostad  

blomkål & äppelcidersky 

Dessert: Citroncheesecake  

 

Tisdag 10 maj 

Boullabaise, räkor, musslor, lax, torsk 

& saffran 

Dessert: Crème Catalana 

 

Onsdag 11 maj                   

Citron- & timjansmarinerad 

majskycklingfilé, 

dillslungad färskpotatis & 

parmesanostsås 

Dessert: Limebladspannacotta 

 

 

Torsdag 12 maj 

Rödvinskokt oxkind, pommes 

duchesse, rödvinssky, svamp- & 

sparrisragu 

Dessert: Vitchokladmousse 

 

Fredag 13 maj 

Lågtempererad lammrostbiff, 

potatisterrin, tomatsky &  

honungsstekt morot  

Dessert: Vaniljbavaroise 

 

 

 

 

 

 

Boka bord på www.angelini.se eller ring 090-17 14 85 
 

 
 

http://www.angelini.se/


 

 
 

 

HOTEL AVENY 10 ÅR! 

 

Bo på vårt designhotellet mitt i centrala Umeå. Hotellet är utformat för dig med 

höga krav på kvalitet och service och som söker ett boende med spännande och 

annorlunda design. Alla våra rum är utrustade med Carpe Diem-sängar, 

rainshower-dusch, TV, Wi-Fi och minibar. Hotellets sviter har dessutom jacuzzi 

och bastu. Som gäst hos oss har du fri tillgång till Formtoppen i samma 

byggnad – ett av stans fräschaste gym! 

 

Nu får du också jubileumspris på boende under helgen 13 – 15 maj! Du betalat samma 

pris för ett hotellrum som du gjorde för 10 år sedan – endast 745:- per person! 

 

 

Boka på www.profilhotels.se!* 
* Vid bokning av erbjudandet, fyll i ankomstdag ”fredag” och avresedag ”söndag” samt boka för två personer. 

 
 
 

 

 



 

HOTEL AVENY 10 ÅR! 
 

Kom och fira Hotel Avenys 10-årsjubileum i vår egen pub Pipes of 
Scotland! Vi börjar firandet måndag 9 maj och håller på veckan 

ut fram till lördag 14 maj! 
 

Under veckan firar vi med en Jubileumsburgare Pipes Style – den 
serverar vi med vår egna öl Pipan för endast 149 :-.  

Alkoholfria alternativ finns också – såklart! 
 

På onsdagen firar vi med vårt anrika inslag varje vecka;  
POP QUIZ och denna gång laddat med massa frågor från 2006. 

På torsdagen kör vi dessutom JAM SLAM á la 2006 också. 
 

MISSA INTE! 
 

 
 

 
  



 

 
 
 

HOTEL AVENY 10 ÅR! 

 

Hotel Aveny firar 10 år med exklusiv konferensanläggning som fyller 2 år. Det 

firar vi med sänkt pris – ni får nu sänkt pris med 20%! 

Gäller hela 2016 – om ni bokar före 30 maj! 

 

Vi erbjuder modern teknik i lokaler anpassade för alla olika sorters möten och 

evenemang.  

 

Självklart kan vi också boka in boende för era hitresta mötesgäster samt ordna 

en härlig middag att avnjuta i vår restaurang Angelini i anknytning till ert möte! 

 

 

Boka på www.profilhotels.se! 

 
 
 

 

 


