MENU
På Scandics restauranter har vi respekt for god mad. Vores køkken har
rødder i det danske og nordiske med omtanke for årstidens råvarer. Vi
dyrker det naturlige, det enkle og det nære – og vi har modet til at lade
os inspirere fra en anden verden, hvis det smager rigtigt.
Vores køkkenchef har en særlig kærlighed for lokale råvarer, intet er
overladt til tilfældighederne, og du kan altid være sikker på at få
en ordentlig bøf og frisk fisk. Vi har nemlig fået dansk fritgående Angus
på krogen og har skåret det ud til de bedste bøffer.
Hos Scandic har vi indgået samarbejde med Strandbyfisk. Aftalen
sikrer bæredygtige fisk fanget tæt på vores kyster. Størstedelen af
vores fisk er fanget langs de danske kyster og landet på havnen samme
dag, som de er hevet op af vandet. Det kalder vi for ”dansk, kystnært
fiskeri”. Velkommen og velbekomme.

FORRETTER
CAPRESE-SALAT

95

Danskproduceret mozzarella af Jerseymælk - blandede tomater - basilikum
VT

LA

BÆREDYGTIG RØGET LAKS FRA FÆRØERNE

95

Radiser – fennikel – peberrod
LA

CARPACCIO AF DANSK ANGUS

95

Havgus ost – ristede mandler – feldsalat
LA

HOVEDRETTER
KLASSISK CÆSARSALAT

99

Romainesalat med brødcroutoner og friskrevet Havgus ost.
GL

VT

LA

Dansk velfærdskylling 69,- / Rejer 69,- / Bacon 35,-

BORNHOLMSK CITRON PASTA

159

Frikassé af sommergrønt - spinat - Havgus ost
GL

VT

LA

Dansk velfærdskylling 69,- / Rejer 69,- / Bacon 35,-

DANSK ANGUS BURGER

169

Det er kødet, som giver din burger smag. Hos Scandic er din bøf fra
dansk frigående Angus kvæg. Herligheden serveres i en sprød briochebolle.
GL

LA

Jalapenos 13,- / Cheddar 13,- / Bacon 13,- / Løgringe 13,-

GL

Indeholder gluten

VT

Vegetarisk

LA

Indeholder laktose

Fødevareallergi og intolerance: Ved bestilling af mad og drikkevarer kan du spørge en af vores medarbejdere til råds omkring indhold af
allergener i vores menu.
Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.

HOVEDRETTER
SCANDIC VEGGIEBURGER

169

Vores veggieburger er lavet på bla. champignon og rødbede. Serveres med karamelliseret
løg og chutney i en sprød briochebolle.
GL

VT

LA

Jalapenos 13,- / Cheddar 13,- / Løgringe 13,-

STEGT LAKS

215

Nye danske kartofler - kryddersmør - sommergrønt
GL

LA

BRYST AF DANSK VELFÆRDSKYLLING

215

Asparges – ærter – nye danske kartofler – sauce supreme
LA

SOMMER TILBUD
350 G RIB EYE STEAK FRA FREYGAARD

269

Freygaard er græsfodret nordisk kvæg, hvor der er fokus på dyrevelfærd, kvalitet og miljø.
Freygaard-kødet har i sommeren 2018 og 2019 vundet prisen for verdens bedste kød
inden for mørhed og smag ved World Steak Challenge i London.
Bøffen serveres med bearnaisé og fritter
LA

MINI CÆSARSALAT

GL

Indeholder gluten

VT

Vegetarisk

39

LA

Indeholder laktose

Fødevareallergi og intolerance: Ved bestilling af mad og drikkevarer kan du spørge en af vores medarbejdere til råds omkring indhold af
allergener i vores menu.
Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.

DESSERTER
FRISKE SOMMERBÆR

85

Dagens sorbet fra Kastberg - marengs
VT

CHOKOLADE FONDANT

85

Friske hindbær - vanilje is
GL

VT

LA

SOMMERMENU
2 RETTERS SOMMERMENU INKL 1 PILSNER, 1 GLAS VIN
ELLER 1 VAND

279

Se venligst dagens menu på tavlen eller spørg din tjener.

NYHED! BETAL MED SCANDIC FRIENDS-POINT
Som medlem af Scandic Friends kan du nu bruge dine point som betaling i vores
restauranter, barer og i shoppen på hotellet. Sørg blot for at få skrevet dine køb på
værelsesregningen, og lad os vide, at du ønsker at betale med dine point i forbindelse
med, at du checker ud. Brug QR-koden for at finde mere information. Velbekomme!

GL

Indeholder gluten

VT

Vegetarisk

LA

Indeholder laktose

Fødevareallergi og intolerance: Ved bestilling af mad og drikkevarer kan du spørge en af vores medarbejdere til råds omkring indhold af
allergener i vores menu.
Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.

