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.

FORRET

DANSK ANGUS RIB EYE

HÅND PILLEDE REJER

100

Æble / chili creme - sprød rug stenbiderrogn - sprød salat
GL

LA

Tilkøb af peber- eller rødvinssauce 29,-

LA

BØRNERETTER

HOVEDRETTER

BURGER MED DANSK ANGUS
CÆSAR SALAT

168

Dansk velfærdskylling - hjertesalat - dressing croutoner – vesterhavsost
GL

315

Saltbagt selleri - syltet tyttebær - selleripure grillet løg - timian fritter

79

Ketchup – pommes frites – gnave grønt
GL

STEGT FISKEFILET

LA

79

Remoulade - pommes frites - gnave grønt
Tilkøb af Grambogård bacon 35,-

GL

L`ØST BURGER

169

180g Dansk Angus - hjertesalat - tomat – syltet
agurk - ketchup - sennepsmayo - pommes frites
GL

DESSERTER
PANNA COTTA

LA

75

Sprød karamel - skovbær
Ost, bacon, jalapenos stk. 13,Løgringe 24,-

LA

CHOKOLADEMOUSSÈ
DANSK ANGUS SANDWICH

189

Dansk angus steak - trøffelmayo - hjertesalat lagret cheddar - drue agurk - pommes frites
GL

75

Marengs - blåbærkompot
LA

KAFFE & SØDT

LA

59

Bacon, jalapenos stk. 13,Løgringe 24,-

VEGETARISK SANDWICH

169

Krydret & stegte bønner - tomat & chilisauce hjertesalat - lagret cheddar - drue agurk - pommes
frites
GL

VT

Indeholder gluten

DAGENS RET

Dagens ret og valgfri dessert

VT

Vegetarisk

LA

189

Se menu

2 RETTERS TAVLEMENU

LA

Jalapenos stk. 13,Løgringe 24,-

GL

DAGENS RET OG 2 RETTERS

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.

249

