
Aften ved vandet 

Starter
Sæsonens lokale råvarer serveret med et strejf af årstidens vejr

Hovedret
Naturen er forunderlig, derfor lad dig inspirere af vores dygtige kokke

Ost
Dyrenes velfærd giver inspiration til vores lækre osterier  

Dessert
Krystaller eller søde fristelser på rad og række

Bobler
1 glas kr. 75.-

Vin
1 glas kr. 125.-   2 glas kr. 225.-   3 glas kr. 325.-   4 glas kr. 425.-

Menu
1 ret kr. 225.-   2 retter kr. 335.-   3 retter kr. 435.-   4 retter kr. 495.-

Naturligvis
Lad dine sanser gå på opdagelse i køkkenets univers.

Mød velfærd, økologi, klima og nærvær. 
Første parket til sundets brusende vand, og bag de fortryllende panoramavinduer

sørger vi for en fortryllende aften. 

4 retter – 4 overraskelser – kr. 595.-

1. Kun danske fødevarer
Vi køber vores råvarer hos danske leverandører, der er placeret så tæt på vores  

hoteller som muligt – og selvfølgelig helst økologisk. 

2. Kun certificerede og bæredygtige produkter
Alle de produkter, vi bruger på hotellerne, skal være certificerede  

og komme fra bæredygtige virksomheder. 

3. Egenproduktion af madvarer
Alle hoteller har egen køkkenhave, hvor vi dyrker fødevarer til brug i vores restauranter. 

4. 100 % affaldsfrie
Vi minimerer mængden af affald og sikrer, at alt kan genbruges eller genanvendes. 

5. Vi er CO2-positive
Vi går fra kun at bruge grøn strøm til selv at producere energi,  

og vi producerer endda mere, end vi forbruger.

6. Vi er vandneutrale
Vi begrænser forbruget af vand og investerer i løsninger til vandbesparelse og -genanvendelse. 

Vi gør, som naturen siger 
I Sinatur har vi en ambition om at drive hotel på naturens præmisser. Derfor passer vi rigtig godt 
på den, og vi har sat os en række konkrete mål for, hvor langt vi er nået i 2030. Læs med her! 

Din garanti for 
60-90% økologi 

Sinatur vandt prisen som 
bedste hotelkæde i 2019

Sinatur går forrest 
i kampen mod madspild

Green Key 
– Turistbranchens 

miljømærke

Sinatur har fået 
tildelt årets bedste 
madkoncept i 2019

Lad din el-bil op 
på Sinatur

Sinatur bruger 
100% vindmøllestrøm
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