
 

 

 

Varje dag jobbar Scandics 7.500 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens mest hållbara 

hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet. Scandic är Nordens största hotellkedja  

med omkring 160 hotell i åtta länder och sammanlagt 29 910 hotellrum med en omsättning på 923 miljoner EUR. 

Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras. 
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Smaka Jamie Olivers nya spännande barnrätter  
- serveras på alla Scandic hotell 

Den världsberömda kocken Jamie Oliver presenterar nu tillsammans med 
Scandic en ännu roligare barnmeny med nya rätter som Jamies 
barbecuekyckling. Scandics allra minsta gäster kan även komponera sin egen 
pizza. Menyn kommer att serveras på alla Scandics 156 hotell i Norden med start 
24 juni.  

- Jag vill väcka barns matlust och nyfikenhet och samtidigt servera en näringsrik 

meny på bra råvaror. Jag hoppas att de nya rätterna blir uppskattade av både 

stora som små gäster. Det är lika kul och inspirerande varje gång jag arbetar 

fram nya rätter med Scandics härliga människor, säger Jamie Oliver. 

 
Scandic har satsat mycket på att barn ska känna sig extra uppmärksammade och 
välkomna. Det ska vara ett äventyr för barn att bo på hotell och det ser Scandics 
lekfulla och påhittiga igelkotte Sigge till att det blir. Alla hotell erbjuder även 
lekmöjligheter i form av lekrum där man kan rita, pyssla och spela spel. Jamies nya 
barnrätter är ytterligare en satsning som visar att barn får ta plats på Scandic. 

- Tanken är enkel, barn ska kunna äta gott och nyttigt och känna sig fria att leka 

på våra hotell. Vårt samarbete med Jamie Oliver har varit mycket 

framgångsrikt och det är med glädje jag presenterar nya härliga barnrätter, 

säger Ulrika Garbrant, ansvarig för Scandics restauranger. 

 
Samarbetet med Jamie Oliver har pågått sedan 2009 och bidragit till att Scandics 
gäster fått njuta av specialkomponerade rätter som tar tillvara på säsongens 
ingredienser. Jamie har tillsammans med Scandics ansvariga för mat och dryck tagit 
fram succéer som Scandics spännande barnmeny, inspirerande säsongsmenyer och 
en energigivande mötesfika samt lunchrätter för mötes- och konferensgäster. Nu är det 
dags för en ny spännande barnmeny. 
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Jamies barnmeny 

Pizza som du vill 
Plocka ihop din favoritpizza av följande toppings: svamp, skinka, körsbärstomater, 
räkor, köttbullar, grillad paprika, tonfisk och färsk basilika. Serveras med smält svensk 
ost.  

Jamies Favoritpizza 
En spännande pizza med Jamies smaskiga tomatsås som innehåller tio olika 
grönsaker, spenat och smält mozzarella, toppad med riven parmesan och droppar av 
olivolja. 

Miniburgare 
Två saftiga hamburgare med färsk tomat, ugnsstekt pommes frites, ketchup och 
krämig coleslaw. 

Megaköttbullar 
Stora köttbullar i saftig tomatsås, serveras med spaghetti, ärtor och parmesan. 

Jamies barbecuekyckling 
Grillat kycklingspett med barbecuesås, grillad röd paprika och krispiga polenta frites. 

Shake me salad 
Blanda dina favoritgrönsaker med sallad och skaka om med dressing.  

Smuch In 
Välj de smaker och tillbehör du gillar bäst och rör ihop din egen glass. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Ulrika Garbrant, Vice President Mat & dryck på Scandic, 08-517 352 12 

Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarig Scandic, 0709-73 52 31 

Barn bor allra bäst på Scandic 

 Barn under 13 år äter för halva priset på ordinarie rätter 

 Barn under 13 år sover utan kostnad i vuxens rum 

 Kreativ och inspirerande lekhörna på alla Scandics hotell 

 På våra mest lekfulla hotell finns lekfulla igelkotten Sigge – barnens bästa vän som 

alltid vet vad man kan hitta på 

 Barnkanaler på alla Scandics hotellrum 

 Under högsäsong visas barnfilm på våra mest lekfulla hotell 

 Jamie Olivers spännande barnmeny 

 På våra mest lekfulla hotell erbjuder Scandic tipspromenader för barn 

För mer information om barnens Scandic läs här  

 

http://www.scandichotels.se/Alltid-pa-Scandic/Att-resa-med-barn/

