
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

BARMENU  
(Tilbydes dagligt fra kl. 12.00 – 21.30) 

 
* KOLDE RETTER * 

Tapas snack (1,3,4,7) 

Bresaola ~ kylling tapioka ~ svampemayonnaise ~ artiskoktapenade ~ oliven 

DKK 85,- 

 

Caesar salat (1,3,4,7) 

Hjertesalat ~ Caesar dressing ~ croutoner ~ parmesan (Vegetarisk) 

DKK 85,- 

 

Quinea salat (12) 

Spidskål ~ syltede rødløg ~ Edamame bønner ~ Romanesco kål ~ græskarkerner ~ honning vinaigrette (Vegansk)  

DKK 85,- 

 

Tilkøb til salater  

Varmrøget laks (4)  

Letrøget kylling 

DKK 30,- 

 

* LUNE RETTER * 

Pizza Prosciutto (1,3,7,8) 

Stenovns pizza med tomatsauce ~ mozzarella ~ Prosciutto cotto ~ ruccola ~ pesto ~ parmesan  

DKK 125,- 
 

Pizza vegetar (1,3,7) 

Stenovns pizza med tomatsauce ~ mascarpone ~ squash ~ semi-dried tomater ~ trøffelolie (Vegetarisk) 

DKK 125,- 
 

Tagliatelle al funghi (7) (Vegatarisk) 

Tagliatelle ~ ristede svampe ~ parmesancreme  

DKK 135,- 
 

Pulled duck sandwich (1,3,6,7,12) 

Baguette ~ pulled duck ~ estragonmayonnaise ~ syltet græskar ~ hjertesalat ~ puffede kartofler ~ pommes frites 
DKK 145,-  

 

Tivoli burger (1,3,6,7,12) 

220 gram hakkebøf af oksekød i brioche bolle ~ hybenketchup ~ hjertesalat ~ løg ~ syltede agurker ~  

Vesterhavsost ~ bacon ~ pommes frites  

DKK 165,- 

 

* DE SØDE & OST * 

Æblekompot ~ ristet panko med varme krydderier ~ mørk chokolade ~ vanille créme (1,7,8) 

DKK 85,- 

 
Gateau Marcel (1,3,5,7,8,12) 

Hvid chokoladecreme ~ solbær ~ krystalliseret chokolade  
DKK 85,- 

 
Økologiske Unika oste ~ saltede mandler ~ abrikoskompot ~ havrekiks (1,3,7,8) 

DKK 95,- 

 

Allergenreferencer 
Scan QR kode 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLERGENER 

Oversigt over stoffer som kan forårsage allergier og intolerans 

 
1. Glutenholdige kornprodukter og produkter på basis glutenholdige produkter. 

2. Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr. 
3. Æg og produkter på basis af æg. 

4. Fisk og produkter på basis af fisk. 
5. Jordnødder og produkter på basis af jordnødder. 

6. Soja og produkter på basis af soja. 
7. Mælk og produkter på basis af mælk. (Herunder laktose) 

8. Nødder og produkter på basis af nødder. 
9. Selleri og produkter på basis af selleri. 

10. Sennep og produkter på basis af sennep. 
11. Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø. 

12. Svovldioxid og sulfitter. 
13. Lupin og produkter på basis af lupin. 

14. Bløddyr og produkter på basis af bløddyr. 
 

 

Tivoli Hotel & Congress Center gør et stort arbejde med at identificere ingredienser, der kan forårsage allergiske 
reaktioner for gæster med fødevareallergi. Vi gør alt for at instruere vores personale om alvoren af fødevareallergi.  

 
Desuden kan vi altid oplyse om de almindelige forekomne allergener ved henvendelse til personalet.  

Der er dog altid en risiko for kryds kontaminering.  
 

Der er også mulighed for, at producenter af de kommercielle fødevarer vi bruger, ændrer varedeklarationen til enhver 
tid uden varsel og gæster med mulig fødevareallergi skal være opmærksomme på denne risiko.  

 
Tivoli Hotel & Congress Center påtager sig intet ansvar for eventuelle allergiske reaktioner forårsaget af mad, som er 

spist på eller medbragt til Tivoli Hotel & Congress Center. 
 

Gæster med fødevareallergi opfordres til at kontakte personalet, som vil gøre alt for at hjælpe. 
 


