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 kokke har en særlig kærlighed for økologi, dyrevelfærd og lokale
bæredygtige råvarer, og du kan altid være sikker på at få en ordentlig
bøf og frisk fisk. Vi har nemlig fået de prisvindende Finske Naturkvæg fra
Freygaard i modningskabet og har skåret det ud til de bedste bøffer.
Hos Scandic serveres NaturSkånsom fisk fanget tæt på vores kyster.
Blandt andet har vi etableret et unikt samarbejde med Thorup Strand
Fiskerne, der betyder at vi har fuld sporbarhed og garanti for Danmarks
mest bæredygtige fiskeri. Det kalder vi for ”dansk, kystnært fiskeri”.
Velkommen og velbekomme.

FORRETTER
BRUSCHETTA
GL

VT

115

LA

CALAMARI FRITTI

115

Blæksprutte - aioli - citron
GL

ANTIPASTI

115

HOVEDRETTER
CÆSARSALAT

119

Romainesalat med brødcroutoner og friskrevet Havgus.
GL

VT

LA

Dansk velfærdskylling eller rejer stk. 75,Bacon 39,-

FETTUCINE FUNGHI

179

Svampe - fløde - Havgus
GL

VT

LA

Dansk velfærdskylling eller laks stk. 75,-

PIZZA SALAMI

159

Tomat – salami - mozzarella – basilikum
GL

LA

PIZZA

159

Mascarpone - tomat- løg
GL

VT

LA

200 G FREYGAARD OKSEFILET

275

Øko pommes frites - rødvinssauce

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.

FREYGAARD BACON CHEESE BURGER

179

Det er kødet, som giver din burger smag. Hos Scandic er din bøf fra finske Freygaard,
der har vundet World Steak Challenge tre år i træk. Herligheden serveres med danske
økologiske pommes frites.
GL

Tilkøb: Bacon, ost, jalapenos og løgringe 18,- stk

DESSERTER
TIRAMISU
GL

VT

95

LA

PANNA COTTA
VT

95

LA

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.

