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.

BØRNEMENU
FISKEFILET MED POMMES FRITES

75

Grøn salat - remoulade - citron - grøntsagsstænger
GL

BURGER AF DANSK ANGUS

75

Brioche bolle - mayonnaise - ketchup - salat · fritter · grøntsagsstænger
GL

LA

KYLLING NUGGETS AF DANSK VELFÆRDS KYLLING

75

Grøn salat - pommes frites - dip
GL

LA

NACHOS MED DANSK VELFÆRDS KYLLING

65

Revet cheddar - creme fraiche - mild tomat salsa - grøntsagsstænger
LA

DESSERTER
LUN VAFFEL

55

Chokolade sauce - vanilje is
GL

VT

LA

PANDEKAGE

55

Vanilje is - jordbær kompot
GL

VT

LA

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.

