MENY
Mat och dryck är en viktig del av livet. Därför vill vi ge dig en
smakupplevelse i varje måltid du äter hos oss, oavsett om du bor på
hotellet eller bara tittar in för att njuta av en god frukost, lunch eller
middag. I våra restauranger och barer ska det vara trevligt och enkelt att
umgås eller bara koppla av.

FÖRRÄTT
SILL & PEPPARROT

105

Sill med färskpotatis, gräddfil, färskriven pepparrot & kavringssmulor.

CARPACCIO PÅ SOTAD BOGSTEK

125

Sotad bog med rökt majonnäs, västerbottenost, hyvlad scharlottenlök & rågbröds flan

BISTRO MENY
HALV SPECIAL

139

Jalapeno cheesebomb i brioche korvbröd med skagenröra, friterad lök till det
serveras pommes.

CHEDDARBURGARE

219

En ostburgare 180g på svenskt nötkött, cheddarost, krispsallad,
hyvlad lök, picklad gurka, jalapeno, dĳonmajonnäs & friterad lök.

ADD ON

40

Bacon

SLOW & CRISPY

189

Nattbakad svensk fläsksida med selleripuré, morot-& kålrotsgari & rosépepparkrisp

MOUL FRITES CHORIZO

189

Blåmusslor med chorizo & aioli till det serveras pommes

VEGETARISK
VEGETARISK SCHNITZEL

179

Panko panerad vegetarisk schnitzel med rödbetor, krasse & vispat kaprissmör

CAESARSALLAD
Grillad hallomi med romansallad, strimlad rödkål i caesardressing med krutonger

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

219

SALLAD & SMÖRGÅS
CAESARSALLAD

219

Kycklingfile med romansallad, strimlad rödkål i caesardressing med krutonger & krispig bacon.

RÄKMACKA

179

Ekologiskt rågbröd med handskalade MSCmärkta räkor och citronmajonnäs
LF

KVÄLLENS HUSMAN

185

NÅGOT SÖTT
PECANPAJ MED VANILJGLASS

89

Pecanpaj med vaniljglass & kolasås

CITRON & MARÄNGTARTLETTE
Citron & marängtartlette serveras med hallon & lemonkräm

BETALA MED SCANDIC FRIENDS-POÄNG
Som Scandic Friends-medlem kan du nu betala med poäng i vår restaurang, bar och shop.
(Gäller ej starksprit). Sätt bara upp notan på rummet och meddela oss vid utcheckning om
du vill betala med dina poäng. För mer info skanna QR-koden. Bon appétit!

LF

Laktosfri

Matallergi eller matintolerans: Prata med någon i personalen så vägleder vi dig.
Alla våra restauranger är kontantfria.

89

