MADBODER & BARER I PAKHUSET
BURGER ANARCHY
Få stillet dine burger-cravings med klassiske og nye
fortolkninger af den velkendte bolle med saftig bøf.

LITTLE KHON KAEN
Her kan du få smagfulde
karryretter og frisklavet stirfry. Det er thailandsk comfort
food, når det er bedst.

MR. PHAN HOUSE

PIZZA PAZZA

COCK´EN

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

Prøv Alessandros stenovnsbagte pizza. Her er masser af
varianter at vælge imellem
toppet med italienske gloser
og et drys amore – og pas på,
det er vanedannende.

Når cocktail-tørsten melder
sig, kan du søge hjælp i
Cocktailbaren lige inden for
hovedindgangen.

DUCKIE STYLE

GOPA

Sprøde confiterede og magisk
smagende andelår, andepølser
og andefritter er favoritterne på
Duckie Styles menukort.

Her får du GOde PAndekager
lavet med kærlighed og op til
90% økologiske råvarer. Og så
findes de både i salte og søde
udgaver.

LE TRANG

#FALAFELMATE

JOY STREET FOOD

GINIET
En gin og tonic er ikke bare
en gin og tonic. Læg vejen
forbi – og prøv selv.

VAKSE VIGGO
Øl, vand og sjusser. Du kan
finde det hele i Vakse Viggo
midt i Storms Pakhus.

TIDAS SWEET CAKE

VT

Hos Tida’s Sweet Cake kan du
blandt andet få cheesecake
med hvid chokolade og Baileys
eller en syndig lækker mørk
eller hvid chokolademousse –
det perfekte søde punktum.

VT

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

PEDROS

STORMFULD

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

Her er det specialøllen der
styrer. Sortimentet beskrives
bedst med ord som udfordrende, velsmagende og prisbelønnede.

Hos Yasser kan du opleve hans
personlige fortolkning af et pitabrød – brødet er friskbagt efter
Yassers opskrift og det bages i
Pakhuset!

NELLES

GRIS
Hos GriS kan du få sandwiches med mørt og saftigt kød
fra fynske velfærdsgrise - og
så kan du købe flæskesvær i
metermål.

TRES AMIGAS
Hvis du elsker Mexico, så SKAL
du lægge vejen forbi Tres
Amigas. Her serveres traditionel mexicansk street food lavet
med masser af kærlighed til
Mexico og fynske råvarer.

Kaffe skal der til. Hos Nelles får
du klasse kaffe brygget på den
bedste kvalitets bønner serveret
med et stort smil. Og har du en
sød tand så fortvivl ikke.

MASALA CORNER

Tag på en rejse udi det thailandske køkken. Prøv for
eksempel Joys egen phad thai
eller de frisklavede forårsruller.

HVOR ER HOLGER

VT

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

YAZZY´S PITA

VT

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

MR. RUSTIQUE
Hos Mr. Rustique The Saucerer kan du forvente nye fortolkninger med French Flavour
af klassiske street food retter
som f.eks. pulled pork burger.

FINO VINO

VT

Trænger din hverdag til lidt
krydderier? Så kig forbi Masala
Corner, der med garanti kan give
dig sved på panden med deres
indiske menukort.

Tag med på en magisk rejse,
som byder på særligt udvalgte vine og smagfulde bobler.

THE BEER WAGON
FISH AND CHIPS OHOY

VT

Briternes foretrukne spise,
fish’n’chips; hvid fisk i sprød dej
med klassiske fritter og cremet
tartarsauce.

VINEXPRESSEN

VORT DAGLIGE BRØD

En gammel bus fra Helgenæs
naturefterskole har fået nyt liv og
er omdannet til en udendørsbar
med en terrasse, hvor der hænges ud. Her kan nydes vine fra
Løgismose, iskold lemonade og
meget mere.

Et spændende smørrebrødsunivers
i Storms Pakhus. Her serveres canapé-smørrebrød – så du kan nå at
smage alle dine favoritter på én tallerken. Menuen skifter efter sæson og
har altid 10 velsmagende varianter og
noget sødt til netop dig.

HUSK AT BESØGE DE KREATIVE VÆRKSTEDER BAGERST I PAKHUSET

Her nydes kolde øl i lange
baner under åben himmel.
Hvis øl ikke lige er sagen, så
serveres der også læskende
(N)ice tea og lemonade.

VEGETARISK TILBUD
VT

VEGANSK TILBUD
GLUTENFRI

FIND VEJ I PAKHUSET
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