
 

 

 

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 30 000 hotellrum med en omsättning på 923 miljoner EUR. 

Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras. 

  
 

Stockholm 15 juli 2013 

 

Scandic mättar hungriga resenärer i sommar 

Nu står semestern för dörren. Våra svenska vägar fylls med bilburna semesterfirare. 
Många tampas med utmaningen att hitta god och näringsriktigt mat när de bilar i Sverige. 
För att möta bland annat semesterfirarnas behov storsatsar Scandic på mat. 

Scandic höjer standarden för de som är på resande fot i sommar och erbjuder prisvärd och nyttig 
mat. Sommarmeny från Jamie Oliver, roligare och nyttigare barnmeny och Scandic Klassiker är 
nyheter som serveras på alla Scandic-hotell i sommar.  

- Alla som bilar längs våra vägar vet att utbudet av mat på väg lämnar en hel del att 
önska. Vi vill därför bidra till att höja standarden för de som är på resande fot i sommar 
med näringsrika och prisvärda alternativ. I samarbete med Jamie Oliver har vi tagit fram 
en sommarmeny och en ännu roligare barnmeny. Dessutom har vi våra populära 
klassiker Biff Café de Paris, Ceasarsallad, Burgare & Pommes och Chokladsviss som 
man kan välja mellan, säger Thomas Fankl, ansvarig för mat och dryck på Scandic 
Sverige.  

Nya restauranger har slagit upp dörrarna över hela landet och de större städernas stadskärnor 
har ofta ett rikt utbud av matställen. Men längst våra vägar dominerar några få aktörer som 
erbjuder snabbmat. Nu vill Scandic etablera sig som ett alternativ för den resande familjen när 
hungern kallar.  

- Vi har alltid funnits längst Sveriges vägar, det var där vi började vår resa och det är där 
vi har våra rötter. Vi har idag 20 hotell längs motorvägen. Det är därför en självklarhet 
för oss att vi även ska kunna erbjuda god och hälsosam mat till våra gäster som är på 
resande fot, avslutar Thomas Fankl. 

Jamie Olivers barnmeny erbjuder näringsrika alternativ till den traditionella vägmaten med rätter 
som barbecuekyckling med krispiga polentafrites, pizza med mycket grönsaker och 
megaköttbullar. På sommarmenyn finns en somrig kycklingsallad och chokladmousse med 
skandinaviska sommarbär till efterrätt. Scandic Klassiker är samlingsnamnet för Scandics mest 
uppskattade rätter och som sedan i år finns på samtliga Scandic-hotell. 

 

För mer information, kontakta gärna: 

Thomas Fankl, Director Food & Beverage Scandic Sverige, 070-973 51 10 
Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarig Scandic, 0709-73 52 31 


