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.

FÖRRÄTTER
TOAST SKAGEN

129

Serveras på smörstekt brioche toppat med nyklippt krasse, syrad rödlök och löjrom

BLOMKÅL

115

GF

Blomkålspuré, tryffel, friterad blomkål, syrad rödlök och parmesan

FISK OCH SKALDJURSSOPPA

LF

110

Serveras med saffransrouille och grillat surdegsbröd

VARMRÄTTER
SMÖRSTEKT TORSKRYGG

GF

265

LF

Med mandelpotatispuré, serveras med en brynt smörcréme, pepparrot,
friterad kapris och sockerärtor

KALVENTRECOTE

GF

239

LF

Serveras med sotad morot, friterad grönkål samt tryffelbearnaisesås,
serveras med pommes frites

WIENERSCHNITZEL

235

LF

Serveras med slungade sockerärtor, ört och ansjovis smör,
serveras med pommes frites och citron

FISK OCH SKALDJURSSOPPA

LF

225

Serveras med saffransrouille och grillat surdegsbröd

KRAMERS HÖGREVSBURGARE
Serveras med cheddarost, bacon, sallad, saltgurka, tryffelcréme och pommes frites

GF

Glutenfri

LF

Laktosfri

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

199

SCANDIC KLASSIKER
SCANDIC RYGGBIFF

GF

309

LF

Svensk hängmörad ryggbiff med dragonkräm, picklad rödlök, örtsallad och parmesan
Välj mellan liten sallad eller pommes frites

KYCKLINGSALLAD

199

Svensk Bjärekyckling på en sallad med knaperstekt bacon surdegskrutonger, ört- &
vitlöksdressing samt parmesan. Byt kycklingen mot halloumi eller räkor.

RÄKSMÖRGÅS

169

LF

Handskalade räkor på levainbröd. Serveras med dillkräm, kokt ägg,
gurka, tomat och citron

BEYOND BURGER

199:-

Hamburgare gjord på 100% växtprotein, vegansk ost, krispig sallad, tomat, syrad rödlök och
chimmichurrimajonnäs. Välj mellan liten sallad eller pommes frites.

DESSERTER
LJUMMEN BROWNIE

65

Serveras med salt karamell och hallonsorbet, toppat med karamelliserade valnötter

VANILJ & CITRONGRÄS CRÈME BRÛLÉE

GF

LF

65

Med en chilismaksatt ananaskompott

HEMGJORD TRYFFEL

GF

Glutenfri

LF

GF

LF

Laktosfri

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

25

