
 

RÉTTIR DAGSINS / TODAY‘S MENU 

 

SÚPA DAGSINS & HEIMABAKAÐ BRAUÐ   Kr. 1.500 

SOUP OF THE DAY & HOMEBAKED BREAD   

 

FISKUR DAGSINS/ CATCH OF THE DAY    Kr. 1.990

  

Súpa dagsins fylgir— Soup of the day is included  

 

HÁDEGISSEÐILL ALLA DAGA 

 11.30-14.00  

OPNUNARTÍMI/ OPENING HOURS 

MORGUNVERÐARHLAÐBORÐ– ALLA DAGA 

 Vetraropnun okt-maí 07.00-10.00  

 Sumaropnun maí-okt 06.00-10.00 

BREAKFAST BUFFET– EVERYDAY 

 Winter opening hours Oct– May 7.00-10.00 

 Summer opening hours May- Oct 06.00-10.00 

 

AURORA RESTAURANT 

Hádegisseðill er framreiddur alla daga milli kl. 11.30-14.00  

Lunch menu everyday between 11.30-14.00 

Síðdegisseðill er framreiddur alla daga  milli kl. 14.00-18.00 

Afternoon menu everyday between 14.00-18.00 

Kvöldréttaseðill er framreiddur alla daga  frá 18.00 

Dinner menu everyday from 18.00 

 

 

 



HÁDEGISSEÐILL ALLA DAGA  

11.30-14.00 

 

 
 

AÐALRÉTTIR/ MAIN COURSE 

Aurora Salat / Aurora salad      kr. 

1.950 

Kjúklingasalat / Chicken salad     kr. 1.950 

Aurora hamborgari / Aurora Burger    kr. 

1.990 

Klúbbsamloka/ Club Sandwich      kr. 

1.990 

Djúpsteiktur fiskur í bjórdeigi og franskar   kr. 

2.200 

Fish & Chips  

Hægeldaður grísahnakki á grilluðu brauði   kr. 

 

FUNDIR, VEISLUR & ÖNNUR TILEFNI  

Fundarsalurinn okkar hentar mjög vel fyrir minni fundi og kynn-

ingar.  

Salurinn tekur allt upp í 30-40 manns og þar er að finna flestan 

nauðsynlegan tæknibúnað. Að sjálfsögðu bjóðum við svo upp á  

fundarveitingar. Alla frekari upplýsingar má sjá á heimasíðu okkar 

www.icelandairhotels.com 

 

Einnig bjóðum við upp á fyrirtaks aðstöðu fyrir hvers kyns veislur 

eða önnur tilefni s.s. brúðkaup, fermingar, afmæli, erfidrykkjur og 

árshátíðir.  

Salurinn tekur um 100 manns í sitjandi veislu og mest um 150 

manns standandi, auk þess sem hægt er að nota garðinn þegar 

vel viðrar.  

Í alrými hótelsins hjá gestamóttökunni getum við haldið allt að 120 

manna standandi boð. 

 

Fyrirspurnir og pantanir sendist á akureyri@icehotels.is eða í síma 518-1000 

mailto:akureyri@icehotels.is


 

 

  
DÖGURÐUR/ BRUNCH 
 
Við bjóðum upp á glæsilegt margrétta brunchhlaðborð alla  
sunnudaga frá kl. 11:30-14:00.  
Verð: 3.490 kr. á mann, 6-12 ára börn 1.745 kr. Frítt fyrir 0-5 
ára. 
 
Every Sunday from 11:30 – 14:00 we offer a diverse brunch-buffet  
on the1st floor. The price is 3.490 ISK per person, 1.745 ISK for 6-12 
year old children, free for 0-5 year old children.  
 
GLEÐISTUND/HAPPY HOUR 
 
Gleðistund er alla daga vikunnar frá 16:00-18:00 
Leikreglur: 50% afsláttur af hvít- og rauðvíni hússins, bjór af 
dælu  
& koteil dagsins, gos og kaffi. 
Ultra happy hour á laugardögum, engar leikreglur 50% afsláttur 
af 
öllu á barnum frá 16:00-19:00. 
 
Happy Hour is every day from 16:00-18:00 
Game rules: 50% off the house wine, both red and white.  draft 
beer & cocktails of the day, soft drinks and coffee. 
Ulta happy hour on Saturday’s. No rules except there is 50% off 
everything at the bar from 16:00-19:00. 

HÁDEGISSEÐILL ALLA DAGA  

11.30-14.00 

GRÆNMETISRÉTTIR / VEGAN 

Grænmetisborgari, sætkartöflufranskar, chili aioli  kr. 

1.950 

Vegatable burger, sweet potato fries & chili aioli 

Grænmetislasagne, ferskt salat og grillað brauð  kr. 

2.200 

Vegetable lasagne, salat, grilled bread 

 

EFTIRRÉTTIR / DESSERTS 

Frönsk hvítsúkkulaðikaka       kr. 

1.100 

French white chocolate cake    

Ís frá Holtseli         kr. 1.100 



 SÍÐDEGISSEÐILL 14.00-18.00 
 

CHARCUTERIE—tilvalið að deila      kr. 3.490 

Íslenskir ostar, parmaskinka, kryddpylsur,ólífur, sulta,kex  

Variety of Icelandic cheese, Parma ham, susages,olives, jam  

Ideal to share 

BRUCHETTUR        kr. 1.950 

Heimabakað grillað brauð og salat  

Served on our  homemade grilled bread with salad 

 - Geitaostur, hunang, cashew hnetur  

 - Goat cheese,honey, cashews 

 - Reyktur lax, póserað egg 

 - Smoked salmon, poached egg 

 - Parmaskinka,melónur, parmesan ostur 

 - Parma ham, melon, parmesan cheese  

 - Mozzarella, tómatar, kryddjurtaolía 

 - Mozzarella cheese, tomatoes, herb oil 

FRANSKAR & TÓMATSÓSA      kr. 600  
Potato fries & ketchup 

SÆTKARTÖFLUFRANSKAR & CHILI AIOLI    kr. 600  
Sweet potato fries & chili aioli 

 

 

HIGH TEA 

Framreitt alla daga frá kl. 14.00- 18.00.  

Sætt & ósætt, ferskir ávextir & súkkulaði. Kaffi eða te innifalið.  

Fyrir tvo að lágmarki     kr. 2.500 á mann. 

Glas af ísköldu freyðivíni er frábært með 1.400 kr.   

 

ENGLISH HIGH TEA is served every day from 14:00-18:00. 

Sweets & savories, fresh fruit & chocolate. Coffee or tea 
included. 

For min. two        ISK. 2.500 per 
person 

We recommend a glass of sparkling wine ISK 1.400 

 

 


