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BURGER ANARCHY

Få stillet dine burger-cravings 
med klassiske og nye fortolk-
ninger af den velkendte bolle 
med saftig bøf.

LITTLE KHON KAEN

Her kan du få smagfulde kar-
ryretter og frisklavet stir-fry. 
Det er thailandsk street food, 
når det er bedst.

GINIET

En gin og tonic er ikke bare 
en gin og tonic. Giniet har 
over 40 typer gin - læg vejen 
forbi, og prøv selv. 

VAKSE VIGGO

Øl, vand og sjusser. Du kan 
finde det hele i Vakse Viggo 
midt i Storms Pakhus. Det er 
også her du kan veksle 
kontanter til værdikort.

KAISEKI

Hos Kaiseki kan du få frisk-
lavet sushi, samt velsma-
gende små retter inspireret 
af det japanske køkken. Her 
er autencitet, velsmag og 
kvalitet i fokus.

MR. PHAN HOUSE
Prøv de bløde, dampede bao 
buns eller forskellige variationer 
af dim sum. Det er kinesisk 
street food og så er det perfekt 
til at dele.

LE TRANG

Lê Trang´s retter er lavet helt fra 
bunden og tro mod det auten-
tiske vietnamesiske gadekøkken. 
Måltiderne er lette med masser 
af smag, friske grøntsager, urter 
og spændende dyppelser.

PEDROS 

Mørt grillet oksekød og små 
bagte kartofler. Hvis dit hjerte 
banker for en saftig steak sand-
wich, er det her du skal forbi.

YAZZY´S PITA

Hos Yazzy’s pita kan du opleve 
deres personlige fortolkning af 
et pitabrød – brødet er friskbagt 
efter egen opskrift og det bages 
i Pakhuset!

NELLES

Kaffe skal der til. Hos Nelles får 
du klasse kaffe brygget på de 
bedste kvalitetsbønner serveret 
med et stort smil. Har du brug 
for et skud vitaminer, så prøv 
deres friskpressede juice.

PIZZA PAZZA

Prøv Alessandros stenovns-
bagte pizza. Her er masser af 
varianter at vælge imellem 
toppet med italienske gloser 
og et drys amore. Pas på, det er 
vanedannende.

VOFOR VAFLER

Hos Vofor Vafler kan du få hjem-
melavede æbleskiver og vafler 
lavet helt fra bunden. Prøv at 
toppe de gode sager med den 
snaskede brunsvigersovs

#FALAFELMATE

Falafler og humus med et twist 
af sæsonens grøntsager bliver 
langet over disken hos #Falafel-
mate. Alle retter er vegetariske 
og lavet med kærlighed til 
fynske råvarer.

STORMFULD

Her er det specialøllen der 
styrer. Øllene beskrives bedst 
med ord som prisvindende, 
sæsonære og velsmagende.

MASALA CORNER

Trænger din hverdag til lidt 
krydderier? Så kig forbi Masala 
Corner til varme og velsmag fra 
deres indiske menu.

COCK´EN
Når cocktail-tørsten melder sig, 
kan du søge hjælp i cocktail-
baren lige inden for hovedind-
gangen. 

JOY STREET FOOD

Tag på en kulinarisk rejse i det 
thailandske køkken når Joy, ud-
dannet fra Kiin Kiin, fyrer op for 
panderne og langer både phad 
thai og forårsruller over disken.

HVOR ER HOLGER

Øl, vand og sjusser. Du kan 
finde det hele i “Hvor er 
Holger” midt i Storms Pakhus.

FINO VINO

Tag med på en magisk og 
smagsberigende vinrejse, der 
byder på særligt udvalgte vine 
og smagfulde bobler. Fino Vino 
har naturligvis også et lækkert 
udvalg af fynske vine.

MADBODER & BARER I PAKHUSET

HUSK AT BESØGE DE KREATIVE VÆRKSTEDER BAGERST I PAKHUSET

VINEXPRESSEN

Hos Vinexpressen kan du nyde 
vine fra Løgismose, iskold 
lemonade og meget mere.
*Åbent i sommerhalvåret.
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THE BEER WAGON

Her kan du nyde kolde øl under 
åben himmel. Hvis øl ikke lige 
er sagen, så serveres der også 
læskende (N)ice tea og lemon-
ade. *Åbent i sommerhalvåret.

GLUTENFRI TILBUDVEGETARISK TILBUD VT VEGANSK TILBUD
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TANDOORI BBQ

Hos Tandoori BBQ bliver du 
fristet af friskbagt naanbrød og 
grillspyd, der er lavet på autentisk 
pakistansk-indisk maner. Prøv 
både kyllinge- og lammespyd.

MOE´S TACO
Oplev Moe’s version af det 
mexicanske køkken. Prøv 
både hans lækre burritos, ta-
cos, nachos og hjemmelavede 
chilisovse. Arriba, arriba!

HOLY FISH

Noget af det bedste fra havet 
som friskpaneret torsk med 
sprøde fritter på siden.
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