
TAKE AWAY! 
BESTIL FRA DE BEDSTE STEDER I BYEN 
 
Vi har samlet et udvalg af take away fra de bedste spisesteder - både i nærheden og rundt omkring i byen 
– som du kan bestille fra og nyde på værelset. Nogle af stederne er en del af vores GO LOCAL koncept, hvor 
du får eksklusive rabatter, når du selv afhenter din ordre. Du skal blot vise dit nøglekort, når du bestiller. 
 
Vil du have leveret direkte til værelset? Intet problem! Du kan nemt downloade og bestille fra den gratis 
app WOLT *. Så skal du blot vente på, at det banker på din værelsesdør. 
 

PICKUP RUNDT I BYEN: 
 
SELMA | MIKKELLER – Smørrebrød med et cool twist. Besøg: selmacopenhagen.dk 
GO LOCAL FORDEL: 10% rabat på alt (PSST! Rabatten kan benyttes på alle Mikkellers locations i byen)  
 
TORVEHALLERNE – Stort madmarked med mange forskellige muligheder. Besøg: torvehallernekbh.dk 
 
C’HO FAME LASAGNERIA – Italienske delikatesser. Besøg: chofame.dk  
 
HOOKED – Seafood cool streetfood-stil. Besøg: gethooked.dk 

GO LOCAL FORDEL: 15% rabat på alt (PSST! Rabatten kan bruges på alle Hooked restauranter i byen) 
 
RAMEN TO BÍIRU | MIKKELLER – Japansk ramen koncept. Besøg: ramentobiiru.dk/vesterbro 

GO LOCAL FORDEL: 10% rabat på alt (PSST! Rabatten kan benyttes på alle Mikkellers locations i byen)  
 

LA NETA | MIKKELLER – Mexicansk hotspot. Besøg: laneta.dk/vesterbro.html  

GO LOCAL FORDEL: 10% rabat på alt (PSST! Rabatten kan benyttes på alle Mikkellers locations i byen)  

 
SURT – Surdejspizza og små lækkerier. Besøg: surtcph.dk 

GO LOCAL FORDEL: 15% rabat på dessert & dessertvin 
 

REBEL – Lækre traditionelle retter med et ’rebelsk’ tvist. Besøg: restaurantrebel.dk  
 
POPL – Økologiske burgere kreeret af Michelin restauranten, NOMA. Besøg: poplburger.com 
 
PUK – Autentisk dansk køkken. Besøg:  restaurantpuk.dk 
 
GASOLIN – Kåret til at være blandt verdens bedste burgere. Besøg: gasolinegrill.com  
 
 

 

 

https://www.brochner-hotels.dk/go-local/
https://selmacopenhagen.dk/
https://torvehallernekbh.dk/
https://chofame.dk/
https://gethooked.dk/restaurant-carlsberg-byen-valby/
http://ramentobiiru.dk/vesterbro/
http://laneta.dk/vesterbro.html
https://surtcph.dk/
http://www.restaurantrebel.dk/
http://www.poplburger.com/
http://www.restaurantpuk.dk/
https://www.gasolinegrill.com/


LEVERING LIGE TIL DØREN: 
* Den gratis app WOLT tilbyder et stort udvalg af lækker take away fra al verdens forskellige køkkener. 
Download og bestil lige det, du har lyst til - og få det leveret direkte til hotelværelset! Du kan også vælge 
at afhente ordren i stedet. Det er helt op til dig. 
 

Download appen her - eller besøg deres website her  

 
PSST! Det er ikke muligt at bruge GO LOCAL-fordelene, når du bestiller igennem WOLT. 

 

 

TØRSTIG? 
BAREN ER ÅBEN MED ET STORT UDVALG! 
Du behøver ikke gå langt for at få drikkevarerne til din take away. Bestil direkte i baren hos os. Åben til 
22.00. 

Se et udvalg her - eller kom forbi baren!  

https://l.ead.me/bbtbU5
https://wolt.com/
https://l.ead.me/bbzrzi

