
Morgenmad på  LEGOLAND® Holiday Village

Kære gæst

Vi har reserveret tid til afhentning af morgenmad den                           kl. 

HUSK VENLIGST
•  Morgenmad må kun nydes på værelset eller i hytterne
•  Vi beder om maks. 1 person per værelse afhenter morgenmad, 
 for at undgå større forsamlinger
 
Ved ankomst til vores restaurant på det reserverede tidspunkt, vil man få udleveret 
et morgenmadscomplet per person. Derudover vil det være muligt at tilvælge 
morgenmadmadsprodukter fra nedenstående menu.  

Indholdet i morgenmåltidet er følgende:
Voksen morgencomplet   Børne morgencomplet
2 rundstykker og rugbrød    Børnebolle, thebolle
Kage/wienerbrød    1 lille rundstykke
Hamburgerryg   Kage/wienerbrød   
Oksespegepølse   Nutella
Marmelade    Grøntsnack, snackgulerødder,  
Skiveost   drueagurk 
Smør   Marmelade
Nutella    Smør 
Vindruer   
     
Tilvalg når man ankommer til afhentning: 
Youghurt med müsli - Udvalg af frugt 

Drikkevarer til udvalg ved afhentning: 
Kaffe (med kaffemælk og sukker) - The - Skolemælk  - Æble eller appelsin juice - Vand  

Ved allergener bedes I venligst 
oplyse dette senest kl. 20:00 
dagen før afhentning i vores 
Panorama Restaurant, eller ved 
at ringe 1363 fra værelset. ©

20
21

 T
he

 L
EG

O
 G

ro
up

.

dkSopSch
Sticky Note
per værelse eller hytte 



Take Away
Pizza
Pepperoni  Tomat – Pepperoni – ost – timian
Skinke  Tomat – skinkestrimler – ost – oregano
Okse  Creme fraiche – oksestrimler – ost 
Kebab  Tomat – kebab – løg – ost 
Vegetar  Pesto – kartofler – løg – hvidløgsolie

Tilkøb af salat eller hvidløgsdressing kr. 10,-

Olli Børnemenu
6 kyllingenuggets med alm. pommes frites og 2 dip  kr. 65,-
Hjemmebagte pitabrød med kylling eller okse
Salat, grønt, creme fraice dressing    kr. 69,-
Piratsalat
Kylling, salat, brødcroutoner og dressing    kr. 65,-

Lille LEGO® pommes frites med dip   kr. 45,-
Stor LEGO® pommes frites med dip   kr. 55,-
Lille alm. pommes frites med dip   kr. 35,-
Stor alm. pommes frites med dip   kr. 45,- 
Drikkevarer (priser er incl. pant)

Sodavand 0,5 l.  kr. 25,- 
Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite

Rynkeby Juice  kr. 29,- 
Æble eller appelsin

Kildevæld vand 0,5 l.: kr. 25,-

Øl 0,33 l.   kr. 25,- 
Carslberg el. Tuborg

Vin 1/2 flaske kr. 75,- 
Rød el. hvid

Pris pr. 
pizza

kr. 85,-

Åben fra kl. 17.00 - 20.00©
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