SOMMARMENY
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.

FÖRRÄTTER
LAXSALLAD MED SKAGENRÖRA

GF

159

Varmrökt lax, skagenröra, sparris, blomkål sockerärtor, ägg samt citronolja

TOAST PELLE JANZON, KÖKETS VERSION

159

Carpaccio, löjrom, pepparot, ägg, stekta brödkrutonger, créme fraiche

EDAMAMEBÖNOR

V

LF

160

Soja, sesamolja, vitlök, hackad chili

HUVUDRÄTTER
RÄKSMÖRGÅS

169

150g handskalade räkor, ägg, majonäs, dill, citron och pepparot

GYROS I PITABRÖD

199

Fetaostyoghurt, variant av grekisksallad serveras med pitabröd och pommes frites

SANDWICH MED OXBRINGA

219

Sommarkål, picklad rödlök, aioli, levainbröd serveras med pommes frites

VARMRÖKT LAX RÅBIFF STYLE

219

Varm och kallröktlax, rödbetor, rågbröd, pepparot, kapris serveras med grönsallad & pommes

SCANDIC KLASSIKER
CAESARSALLAD

209

Vår egna tolkning av caesarsallad med mixsalld, spetskål, krutonger,
grana padano och caesardressing
Välj protein: kyckling och knaperstekt bacon, räkor eller halloumiost

KLASSISK BURGARE

209

160gram ostburgare på svenskt nötkött, cheddarost och dĳonmajonnäs
Serveras med pommes frites och en dĳonmajonnäsdip

BEYONDBURGARE

V

209

100% växtbaserad burgare med veganska toppings så som ost, chimichurrimajonäs,
krispig sallad, tomat och syrad lök. Serveras med pommes frites och chimichurimajonnäsdip

V

Veganskt

GF

Glutenfri

LF

Laktosfri

DESSERTER
PASSION OCH VITCHOKLAD PANNACOTTA

GF

89

Klassisk vitchokladpannacotta med passionsfrukt

KOLA & POPCORN

GF

99

SIA gräddglass med smak av kola & havssalt, popcorn, kolasås och pecannötter

JORDGUBBSCHEESECAKE

99

Ugnsbakad cheesecake med krämig jordgubbsfyllning

ITALIENSK GLASS
FRÅGA PERSONALEN VILKA SMAKER SOM FINNS

39

BARNMENY
SAMTLIGA RÄTTER PÅ ÖVRIGA MENYN TILL HALVA PRISET FÖR DIG UNDER 12 ÅR

BARNBUFFÉ
TACOBUFFÉ, PANNKAKOR OCH KÖTFÄRSÅS MED PASTA
DET INGÅR MÅLTIDSRYCK SAMT EN GLASPINNE EFTER MATEN

GF

Glutenfri

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

79

