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Hvad skulle vi gøre uden
dit skjold, Sam! Det er
simpelt hen genialt.

Ja, det er godt
at have, men uden
hjælp fra vores venner
gik det ikke…
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Stella, ifølge Sams skjold er der en
sunken skat nede på bunden, så jeg
tænkte…
Træk bare vejret,
Sam! Jeg er jo
kommet! Hvad skal
jeg nu hjælpe jer
to med?
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Det sunde valg: en
snack tallerken
med frugt og grøn
t i stave.
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Spaghetti med kødsovs.

Ja-ja, jeg skal nok
hente den op til
jer, så du ikke får
våde fjer!

Jack´s flade øretæver
Små amerikanske pand
ekager
der kan stables servere
s
med is.

Hurra, jeg er rig!
Jeg er rig…
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Chicken wings med salat
og mild dressing.

Stella´s banana split

Isdessert med frisk banan,
flødeskum og chokoladesovs.

DKK
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Chokol

99,-

(Børn 4-11 år)
Børn 0 -3 år gratis i følge med betalende voksne
Tag menukortet med, når du har spist.
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Desserter

2 retters menu
incl. stor sodavand

…øh, men vi kan
selvfølgelig godt dele!
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a
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Havburger med
drivtømmer

For havfruen Stella går
det som en leg at finde
det sunkne skib med
skatten om bord.

Sam´s

EXPLORERS

