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Vind
KRYSTAL LYSESTAGER

SENSOMMERMODE
Til hele familien

SC AMBASSADØRER
Mød vores influencers

Ny butik
ER DU TIL KRYBDYR  
ELLER KANINER?

Det sker
SE DET STORE  
EFTERÅRS PROGRAM

SENSOMMER

Åbningstider: Man-fre 10:00-18:00  
Lørdag 9:30-15:00 | Søndag, supermarkeder 
og restauranter: Se solrodcenter.dk

skønne
butikker 50
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Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt udsolgte varer på alle produkter.

Hjertet l kalt

Vi melder alt 
udsolgt i forhold 
til ledige lokaler!

FERIEN ER OVERSTÅET FOR DE FLESTE AF OS, OG COSTA DEL SOLRØD 
ER PAKKET SAMMEN INDTIL NÆSTE ÅR, HVOR SOMMEREN IGEN SKAL 
NYDES ENTEN LOKALT ELLER I ANDRE OMGIVELSER.

Vi har travlt i Solrød Center, hvor vi i sommerens løb har lagt sidste hånd 
på efterårets aktiviteter, som vi glæder os til at afholde sammen med 
alle jer kunder og borgere.

Jeg tror, jeg har nævnt det før, men det tåler en gentagelse: Jeg er sikker 
på, at der er gemt lokalpatrioter i os alle, som gerne vil bo i et nærmiljø, 
der samler lokalsamfundet i og uden for vores bopæl. Solrød Center er 
hjertet i kommunen, og vi har et rigtig dejligt center med underholdning 
og aktiviteter for hele familien - så længe vi alle støtter op om vores 
lokale butikker.  

I skrivende stund vil jeg gerne rose alle jer borgere, fordi vi som nok det 
eneste center og bymidte i Danmark kan melde ALT UDSOLGT i forhold 
til ledige lokaler! Sidst ankommet er dyreforretningen ZooBiiDoo, som 
er åbnet i lokalet ved siden af NETTO samt Sushi Amour med deres nye 
flotte restaurant på Strandvejen. Måske du allerede har besøgt den?
Mer’ af det, tak!!

Går du med en drøm om at blive butiksejer eller flytte til Solrød Center 
med en eksisterende forretning, så kontakt endelig centerkontoret. Så vil 
du blive kontaktet, så snart der er udsigt til et ledigt lokale.

Velkommen til et spændende efterår!

Solrød Center  
– hjertet i  kommunen

Susanne Kaihøj
CenterchefFo
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Deltag i konkurrencen og vind smukke krystal 
 lysestager fra C’est Bon til en værdi af 2.000 kr.*
Udfyld kuponen, klip den ud og aflever den hos  
De Kreative Tøser senest lørdag d. 11/9. Vinderen får 
direkte besked.

VIND KRYSTAL    
LYSESTAGER FRA  
DE KREATIVE TØSER

Solrød under  fornyelse

Konkurrence

I 2015 VEDTOG BYRÅDET EN HELHEDSPLAN FOR SOLRØD CENTER, 
OG SOM DE FLESTE AF JER NOK HAR BEMÆRKET, ER FØRSTE DEL AF 
BYFORNYELSEN NÆSTEN GENNEMFØRT. 

Det er området fra ONLY til Mr. Niels Ove og Skoringen, som har få et 
imageløft. Udover ny flisebelægning er der indrettet et fælles udeser-
veringsområde i solsiden - en hyggelig lille oase, hvor man kan sidde 
i ro og mag og nyde lidt mad, en kop kaffe, et glas kold vin eller hvad 
hjertet begærer. Området er indrettet med nye flotte plantekasser, som 
er produceret af en lokal smed og tilplantet lokalt af Træ og Busk. 

På sigt vil der også blive opsat nye parasoller, som skal være med til at 
skabe den helt rette bymidte og torvestemning. I fremtiden vil man også 
opleve, at skiltene i gågaden vil blive mere ensartede, så vi får en stilren 
og moderne bymidte.

Skal du tisse? 
Efter nedlæggelsen af DSB-bygningen, har vi haft mangel på toiletter 
i centergaden. Derfor er vi også rigtig glade for, at kommunen har 
planer om at opføre en toiletbygning i området ved siden af Matas. 
Toiletbygningen er under godkendelse til opførelse, men vi forventer at 
det gennemføres inden jul i år.

Vores center l kalt

Navn

Telefon

E-mail

Svar C'est Bon C'est Amour C'est Vrai

*Beløbet kan ikke byttes til kontanter

Fås i  
over 50

varianter
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Tanz und party l kalt

2. OKTOBER

Tilmeld dig på solrodrundtlobet.dk

Find din indre tyroler frem  
og kom til Oktoberfest 
24. september kl. 17! 
Sussi & Leo og DJ Tyrol 
garanterer den ultimative 
tyrolerfest. Køb din billet  
på solrodcenter.dk

Oktoberfest

ET LØB FOR  
HELE FAMILIEN

Skynd dig at  
booke din VIP 

billet – begrænsede
pladser
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Ny dyrehandler i Solrød
HOS BO RASMUSSEN ER DER IKKE LANGT FRA TANKE TIL HANDLING. SÅ 
DA DATTEREN FORESLOG, AT HAN BURDE ÅBNE SIN EGEN DYREHANDEL, 
VAREDE DET IKKE LÆNGE, FØR ZOOBIIDOO VAR EN REALITET I CENTER-
GADEN. VI HAR TALT MED HAM OM PROCESSEN.

Hvordan fik du idéen til 
Zoobiidoo? 
”Idéen til at åbne en dyrehandel 
var faktisk min datters idé. Jeg 
avler vandagamer og i stedet for 
at sælge ungerne til dyrehandlere, 
så skulle jeg da bare åbne min 
egen dyrehandel, mente hun. Kort 
tid efter gik jeg så i gang med at 
researche. 

Hvordan var processen fra idé til 
åbning?
Processen har været hårdere end 
forventet. Det viste sig ikke at 
være nemt at finde og få kontakt 
til leverandører. Jeg fandt dog en, 
som var så flink at alliere mig med 
en dyrepasser, der før har stået 
med en åbning af en specialiseret 
hundebutik. Hun blev min konsulent 
og hjalp mig i gang med det hele. 

Hvorfor valgte du placeringen i 
Solrød Center? 
Der har aldrig ligget en dyrehandel 
i Solrød Center før. Solrød er en by 
med rigtig mange kæledyrsejere, 
og de skal selvfølgelig have glæde 
af en lokal dyrehandel. Det er helt 
fantastisk at kunne have dørene 

åbne ud til gaden, hvor der er frisk 
luft og gang i gågaden. Desuden 
er jeg selv lokal, jeg bor blot et 
stenkast fra butikken. 

Hvem henvender I jer til, og 
hvilken oplevelse vil I gerne give 
kunderne?
Vi henvender os til hunde-, katte-, 
gnaver-, kanin-, og krybdyrsejere, 
og vi gør os umage med servicen. 
Vi lægger vægt på god vejledning 
og på kvaliteten af vores produkter. 
Vi har af samme grund fravalgt 
produkter, vi ikke kan stå inde for, 
såsom hamstervat, små løbehjul, 
saltsten mm. Derudover går vi 
højt op i pasningen af vores dyr og 
sælger eksempelvis ikke marsvin til 
at gå alene, eller kaniner til at bo i 
et bur.

Hvordan er I blevet taget imod? 
Vi havde nogle rigtige gode 
åbningsdage og er blevet taget 
overraskende godt i mod. Folk har 
været så søde, og vi har fornem-
melsen af, at Solrød Center’s 
besøgende synes, at det er helt 
fantastisk, at vi har åbnet.

Få et kæledyr l kalt

Navnet kommer  
af min  favorit 

 tegneserie 
 Scooby-Doo

Velkommen til
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Det sker l kalt

FRITID I SOLRØD
LØRDAG 28. AUGUST

BØRNEEL-BILBANE 
FORDE3-6ÅRIGE

LØRDAG4. 
SEPTEMBER
PÅ TORVET VED NETTO
KL. 10.00-14.00

MØDSOLRØDS4
KRAMMEBAMSERI
CENTERGADEN

KL. 11.00-14.00

TORSDAG 2.-LØRDAG  
4. SEPTEMBER
FØDSELSDAGSSALGI
 CENTRETS BUTIKKER

BASEMENT
JAZZBAND

FREDAG3. 
SEPTEMBER
RUND SCENE
KL. 15.00-18.00

FREDAGS-
HYGGE OG 
UDESER-
VERING

KUN FOR 
BØRN

SOLRØD CENTER  
PRÆSENTERER

FÅ EN  
GRATIS TUR
og vær med i 

 konkurrencen om  
at vinde en af  
køretøjerne

Nyd dit efterår 
lokalt
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Det sker l kalt

VIBYGGERDRAGEROG
MALERSTEN

MOONJAM

FREDAG10.
 SEPTEMBER
RUND SCENE
KL. 16.30-18.00

LØRDAG11.
 SEPTEMBER
KL. 10.00-14.00

MØDHR.HØJI
CENTERGADEN

KL. 11.30

OPLEVWILDWAX
COMBO’S,FORKÆRLIGHED
FOR”THERARE
ROCKABILLY”-GENREN

RUND SCENE
KL. 11.00-14.00

KUN FOR 
BØRN

VI UDDELER 
LOKALEGRATIS
SHOPPENET

STRANDVEJSTORVET
KL. 11.00-14.00

VI BYDER OGSÅ 
PÅ KAFFE OG 
FLØDEBOLLER

Gratis
shoppenet
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Luft under 
vingerne

1. FUSION, Bluse, Stine Goya, 800 kr. 2. GULDSMED RYSTRAND, armbåndsur fra 899 kr. 3. ZALZA, Bukser med mønster, 
ZOEY, 499,95 kr. 4. FRISØR MOX, Ny serie fra ZENZ, fra 219 kr. 5. MATAS, Øjenskygge Sandstone 129,95 kr.  

6. SKORINGEN, støvle, Lacrosse, 700 kr.

Damemode l kalt

GIV DEN GAS MED PRINT OG FARVER – FORKÆL DIG 
SELV MED NOGET EKSTRAVAGANT ELLER KAST DIG 
UD I NOGET, DU ALDRIG HAR PRØVET FØR.

MODETØJ  
FRA STR. 

34-56

VEGANSKE  
& ALLERGI-

CERTI-
FICEREDE

MANGE
VARIANTER

NY
SERIE!

1

2

3

4

5

6
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7. RAVN., Annsofie bluse, Gustav, 1.500 kr. 8. PROFIL OPTIK, Brilestel, Swarovski, 1.950 kr.  
9. ONLY Bluse 259,95 kr. 10. ONLY, Kjole 249,95 kr. 11. RAVN., Kjole, Gustav, 2.000 kr.  
12. PENNIE Cardigan Nümph 499,95 kr. 13. PENNIE, Bluse Nümph 399,95 kr.  
14. SKORINGEN, Støvle, 1.100 kr. 15. ZALZA, Cupeeta skjortekjole, CULTURE, 699,95 kr.

Damemode l kalt

SÅ' DET
STØVLETID

FLOT  
BRILLEMODE7

8

9

12

13

14

10

11

15
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Vær meget 
mere modig mand

1. SOLRØD LAKRIDS, 65 kr.  2. SKORINGEN, Gummistøvle, Lacrosse, 700 kr.
3. MR NIELS OVE, Polo, Gant, 700 kr.  4. MR. NIELS OVE, Chino, 2BLIND2C, 899 kr.

HERREMODEN HAR TIDLIGERE VÆRET DEFINERET AF STRAMME 
REGLER OG RENE LINJER, SÅ DET IKKE VAR MANDEN, MEN KVINDEN, 
DER VAR I FOKUS OG FIK LOV TIL AT BLOMSTRE. MEN DEN TID ER 
FORBI. I DAG ER DET MERE END TILLADT AT LEGE MED NORMERNE OG 
DROPPE DE GAMLE REGLER FOR RIGTIGT OG FORKERT. 

Hvem siger, at en efterårsgarderobe ikke kan være farverig? Eller at man 
ikke kan have sneakers på til jakkesæt?  Så Solrød-mænd I skal bare give 
den gas. Lad dig inspirere af dit stilidol og følg dine impulser. Klæd dig 
efter dit humør, og sæt farve på hverdagen med en iøjnefaldende skjorte 
eller seje gummistøvler. Vær modig, og vigtigst at alt vær dig selv. 
Det klæder dig nemlig allerbedst! 

Herremode l kalt

FLERE
FARVER

GIV DEN  
GAS MED 

PRINT

2

3

4

1
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5. HUSK KAFFEN.. Gin, 325 kr. 6. HUSK KAFFEN.., Mangosirup, 55 kr. 7. HUSK KAFFEN.., Tonic lemon 20 kr. 8. PROFIL OPTIK, 
 Solbriller, Bliz Vision, 750 kr. 9. MR. NIELS OVE, Skjorte, 2BLIND2C, 799 kr. 10. MATAS, Skæg- og kropsolie, Ecooking, 189,95 kr. 

11. MATAS, Paco Rabanne Phantom Eau de toilette 50 ml, 544,95 kr. 12. MR. NIELS OVE, Sko, National Standard, 1.599 kr .

FREMGANGSMÅDE
·  Skær et par tynde skiver 
limefrugter

·  Kom gin, mangosirup og 
saft fra en halv lime i et 
glas og rør godt rundt

·  Tilføj isterninger og top 
op med lemonsodavand 
og pynt med limeskiver og 
evt. en kvist mynteblade

HUSK  
KAFFEN...  
ANBEFALER 

Gin Hass
INGREDIENSER
· 4 cl gin
· 2 cl mangosirup
· 1 lime
· 10 cl lemon sodavand
· Isterninger
· 1 stængel frisk mynte

Herremode l kalt

FUGT,  
PLEJE  

& GLANS

8

10 11

9

12

6

9

5 6

7
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VI TOG EN DAG PÅ TUR MED EN LOKAL FAMILIE 
FOR AT SE HVAD SOLRØD CENTER BYDER PÅ 
– OGSÅ SELVOM MAN ER LOKAL OG HANDLER I 
SOLRØD CENTER I HVERDAGENE.

Hvad bruger I Solrød Center til? Kommer I her 
altid sammen eller bruger I også centret hver 
især - og til hvad?
Næsten det hele. Vi køber dagligvarer, shopper 
og bliver klippet. Vi har en månedsmappe hos 
Solrød Foto, så dem besøger vi ofte i deres studie. 
Derudover går vi i banken og på café. Vi køber 
næsten alle gaver i centret, mest hos Imerco, 
guldsmeden og Ønskebrønden. Garnbutikken 
besøger vi også ofte, ligesom vores mange fødder 
også har stor glæde af skobutikken. Der er god 
underholdning for børnene, de elsker spring-
vandene og at hoppe på trampolinerne. Biblioteket 
bruger vi også meget flittigt. Vi bruger centret som 
familie, men også hver for sig.

Solrød Center set 
gennem de lokales 
øjne

Vi bor l kalt

Laura & Astrid var vilde med  trampolinerne på  
den grønne plads ved den gamle DSB-bygning

Fra venstre: Sophie 38, Emil 14, Laura 11, 
Flemming 51, Anna 1, Magnus 5, Astrid 4
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Hvor ofte besøger I Solrød Center?
3-5 gange om ugen.

Hvad kan I bedst lide ved Solrød Center?
Stemningen og miljøet om lørdagen, når der er 
forskellige arrangementer som musik og loppe-
markeder. At det er et lille lokalt center med stor 
variation i butikkerne, som passer til os alle.

Har I hver en favoritbutik/spisested?
Solrød Foto for hele familien. De er meget gode 
til børn og er supergode til både at tage studiebil-
leder og til fest/udendørs. 

Flemming bruger Fitness World ofte. De mindste 
børn er glade for Ønskebrønden. Og alle børn er 
glade for den nye dyrehandler. Laura glæder sig 
til at shoppe, når hun nu har fundet ud af, hun kan 
passe tøjet i ONLY. Sophie elsker at blive forkælet 
hos Salon Sarto.

Hvordan har I oplevet dagen i dag?
Det var sjovt at besøge en masse butikker og se 
nogle af de butikker og spisesteder, vi normalt ikke 
kommer i.

Hvad var det bedste ved dagen i dag?
At få lov at holde krybdyr i dyrehandleren. 
Børnene elskede at prøve tøj og få taget billeder 
med det på. Der var herlig stemning i centret med 
god musik.

Vi bor l kalt

Sophie & Laura jeans og bluse fra ONLY Flemming & Emil jakkesæt fra Mr. Niels Ove Emil sko fra Mr. Niels Ove 
Astrid, Magnus & Anna kjoler, T-shirt og bukser fra Ønskebrønden

Hele familien får et tiltrængt hvil ved  
 udendørsborderne i centergaden

SE FLERE 
BILLEDER FRA 

 DAGEN PÅ  
SOLRODCENTER.DK
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Small fall
attitude

1. BY MOULIN, Termojakke, MarMar 349 kr. 2. BY MOULIN Lysende vinger 179 kr. 3. BY MOULIN, Vinger, 130 kr. 
4. SKORINGEN, Paraply, Chanos, 89 kr. 5. SKORINGEN, Sneakers, Skechers, 550 kr. 6. ØNSKEBRØNDEN, Jumpsuit, Smallstuff, 549,95 kr. 

7. SKORINGEN, Babystøvle, 450 kr. 8. MOBILFIX, Pokémon Box, 269 kr.

Børnemode l kalt

LÆKKER
MERINOULD

TIL SOLRØDS  
MANGE 
FEER

1

2

3

4

BLINKER  
NÅR DU GÅR

5

6

7

8
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Børnemode l kalt

MANGE
MODELLER

9

11

12

13

14

9. SKORINGEN, Paraply, Chanos, 89 kr. 
10. BY MOULIN, Hoodie, Hound, 449,95 kr. 
11. BY MOULIN, Vest, Tommy Hilfiger, 999 kr.  
12. BY MOULIN, T-shirt Tommy Hilfiger, 299 kr. 
13. SKORINGEN,  Sneakers, Vans, 500 kr. 
14. BY MOULIN, Sweat, Tommy Hilfiger, 549 kr.

10
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1. IMERCO Skål Lyngby Porcelæn 199,95 kr. 2. IMERCO, Tallerken, Lyngby Porcelæn 21 cm, 249,95 kr. 
3. IMERCO, Håndmixer, SMEG, 1.299,95 kr 4. IMERCO, Vandglas, Casa Living, Mix 3 for 99,95 pr. stk. 69,95 kr. 
5. IMERCO, Mælkeskummer, SMEG, 1.599 kr. 6. DE KREATIVE TØSER, Krystallysestage, C'est bon, 649,50 kr. 
7. IMERCO, Espressomaskine, 6.499,95 kr. 8. DE KREATIVE TØSER, Krystallysestage, C'est bon, 209,50 kr.

Smæk på 
boligen

Hjemmet l kalt

1

2

3

4

5

6

7

8
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Vis os dit hjem
VI HAR SPURGT, OM I HAVDE LYST TIL AT DELE ET 
FOTO AF JERES YNDLINGSRUM FRA PRIVATEN. 
OG DET VAR DER HELDIGVIS MANGE AF JER, 
DER VILLE! HER ER SAMLET ET LILLE UDPLUK TIL 
INSPIRATION.

Mit yndlingssted i mit hus er min smukke 
trappe op til 1. sal. Den betyder meget 
for mig, da det er det hjem, min mor og 
far lavede mig i - og jeg blev sågar født 
oppe for enden af trappen! Jeg bor her 
stadigvæk..! – Lars, 62 år

Mit yndlingshjørne findes i mit skønne 
kolonihavehus. Her kan jeg sidde i ro med 
min kaffe, imens solen strejfer min kind  
– Sabrina, 31 år

Jeg bor på Lanzarote, så det betyder, at jeg 
har paradis lige uden for min køkkendør. 
Her kan jeg opsuge solens magiske kræfter 
og nyde aftenens GT med udsigt over 
vulkanøer. På Lanzarote fylder de stærke, 
klare farver horisonten. Derfor elsker jeg at 
bruge rolige, blide farver i min indretning, 
som bringer ro i min sjæl og mine øjne og 
fremmer mine kreative tanker – Sally, 61 år

Her i ferien har dette væres vores yndlings- 
hyggekrog i hjemmet – nydt under tæpper 
på de kolde dage med ristede skumfiduser 
på de varme dage. Det er så dejligt at kunne 
nyde haven på den måde 
– Winnie, 45 år

Hjemmet l kalt
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LokaleinfluencerserSolrød
Centers nye ambassadører
DE FLESTE, SOM DAGLIGT LOGGER IND PÅ DE SOCIALE MEDIER, 
KENDER INSTAGRAM – ET SUPER POPULÆRT BILLEDBÅRET UNIVERS, 
HVOR MAN KAN FORDYBE SIG I TIMEVIS OG FØLGE MED I ANDRES LIV 
ELLER FINDE INSPIRATION TIL SIT NÆSTE KØB, REJSE, MADOPSKRIFT, 
BOLIGINDRETNING OG MEGET MEGET ANDET. 

I Solrød Center elsker vi Instagram, og derfor var det også et oplagt valg 
at bruge lokale influencers til at blive ambassadører for vores lokale 
center. Gennem de næste par måneder har du nu mulighed for at følge 
Henriette Sofie, Amalie, Marc, Maria, Marlene, Louise, Emilie, Anna, Julie 
og Pia, som på deres flotte profiler vil dele ud af deres egne oplevelser 
– både hvad angår favoritkøb, arrangementer, events og cafébesøg. Så 
smut ind på Instagram og følg, del, like! Vi ses!

Influencersl kalt

Husk også at følge  Solrød 

Center på Instagram  

@solrodcenter



19

Ser sommerfuglen fra forsiden bekendt ud?  
Find Matt Edi Jebros  flotte streetart i centergaden

Er du vores næste  
Solrød Center model?
VI ELSKER AT HYLDE DET LOKALE! DERFOR SKAL VORES SOLRØD 
CENTER MODEL SELVFØLGELIG VÆRE ÉN AF JER LÆSERE. 

Har du lysten og modet til at tage skridtet og springe ud som 
 forsidemodel i vores SC magasin, så send et vellignende portrætfoto 
samt helfigurfoto til os. Udover æren får du alle billederne af dig 
selv bagefter samt et gavekort til Solrød Center. Læs mere på 
solrodcenter.dk eller send en mail til  info@solrodcenter.dk

1. POMPUS, Øreringe, Gaia, sølv, 1.200 kr. 2. POMPUS, Armånd, Hopeful, sølv, 1.450 kr. 
3. MATAS, Neglelakker, Depend, pr. stk. 29,95 kr. 4. MATAS, Eau de parfum, Terra Giorgio Armani 50 ml, 579,95 kr.  

5. SALON SARTO, Kurspray, Miracle Creator Matrix, 115 kr. 6. FUSION, Vest, Baum und Pferdgarden, 899 kr.  
7. FUSION, Nederdel, Baum und Pferdgarten, 1.199 kr. 8. SOLRØD CYKLER, Damecykel, Van De Falk, 3.699 kr.

Model l kalt

Maiken Thorius 38 år og mor til 3,  
bor i Lille Skensved

1

2

4

6

8

7

4 STK.
100 KR.

3
5
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Der er altid lækkert at spise ude, og der er mange gode 
anledninger til at tage på restaurant. Hvad enten, du skal 
på romantisk date, til frokost med din BFF eller bare ikke 
orker at lave mad, byder Solrød Center på spisesteder til 
alle anledninger. 

Den perfekte date 
Er du nyforelsket, eller vil du gerne forkæle din partner 
på jeres årsdag, finder du masser af hyggelige hjørner i 
Solrød Centers  restauranter. På Dantes Restaurant finder 
du både god stemning og et lækkert udvalg retter fra bl.a. 
det  italienske køkken, som jo er berømt for at gå godt til 
romantik. Itacho Sushi & Wok byder også på hyggelige 
tomandsborde og et væld af hotte retter fra det asiatiske 
køkken. Skal daten ikke slutte, så fortsæt aftenen med en 
hyggelig drink på Solrød Pub. 

Hyggelig venindefrokost
Det må godt være lidt ekstra lækkert, når  veninderne skal 
spise frokost. Prøv for eksempel det spændende tapasbræt 
eller den delikate anretning med hjemmerøget færøsk laks 
hos Nybo’s. Så er I klar til shopping i centergaden. Får I brug 
for en forfriskning under shoppeturen, så snup en hjemme-
lavet is hos Bagel & Gelato eller nyd eksotisk drink i de 
hyggelige loungemøbler foran Palace Lounge.

En madoplevelse for hele familien
Når familien skal ud at spise, er det vigtigt, at der er plads 
og valgmuligheder til alle. I Solrød Center finder du et stort 
udvalg af familievenlige  restauranter som for eksempel 
Sushi Amor, som byder på all you can eat sushi, salatbar og 
sticks med masser af børnevenlige muligheder. Hos Café A er 
I også sikre på at finde lækre valgmuligheder for både store 
og små.  

En hurtig snack på vejen 
Centergaden byder også på et stort udvalg af lækkerier 
til dig, som har brug for en snack, mens du venter på at 
kæresten prøver tøj. Snup for eksempel en af Sandthai’s 
lækre sandwichs, et af de berømte pizzaslides fra Solrød 
Taste Pizzeria eller en frokostpita fra Solrød Center Pizza. 
Er du i humør til grillmad, bliver det ikke bedre end en god 
burger fra Centergrillen. Så kan kæresten godt prøve et par 
sko til. 

Madoplevelser til  
enhver anledning

Bagel&Gelato·CaféA 
Centergrillen·Dantes
Restaurant·Godteposen 
ItachoSolrød·Nybo's·Palace
Lounge·Sandthai·Solrød
CenterPizza·SolrødCenter
Pub·SolrødTastePizza 
SushiAmor·WokAmor

Spis l kalt
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Bagel&Gelato·CaféA 
Centergrillen·Dantes
Restaurant·Godteposen 
ItachoSolrød·Nybo's·Palace
Lounge·Sandthai·Solrød
CenterPizza·SolrødCenter
Pub·SolrødTastePizza 
SushiAmor·WokAmor

Hvor har du lært at lave is? 
Hos Vaffelbageren i Mariager – der har jeg lært alt jeg ved om is og tilbehør

Hvilken er din egen favoritis?   
Vanille, Fransk nougat, Oreo og Blå is

Hvilken is er den mest populære hos folk i Solrød? 
De er først og fremmest vilde med de friskbagte vafler og så vores hjemme-
lavede italienske is, hjemmelavede guf og jordbær/vanille softice

Vil du røbe dine opskrifter?
Hos Bagel & Gelato anvender vi kun produkter af bedste kvalitet: Mælk fra 
lokalområdet, pistacienødder, hasselnødder og vanille, som  importeres 
direkte fra Italien samt masser af frisk frugt.

Bagel & Gelato, er et af de få eksisterende gammeldaws vaffelbagerier. Vi 
tilbyder fløde- og sorbetis, friskpisket flødeskum, hjemmelavet guf, belgiske 
vafler m.v.. Hemmeligheden bag vores friske og lune vafler, er en gammel 
opskrift fra 1999 – den forbliver selvfølgelig hemmelig! Vores produkter er altid 
blevet associeret med høj kvalitet, og det føler vi os naturligvis forpligtet til 
at fortsætte med.

Bagel & gelato
Butik i fokus

Spis l kalt

PRØV DE  
LÆKRE

HJEMME-   
LAVEDE
VAFLER

PÅ BESØG HOS  
INDEHAVER

SYED
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VI VED DET INDERST INDE GODT: VI FÅR DET 
MEGET BEDRE MED OS SELV, HVIS VI PLEJER 
VORES KROP OG VORES UDSEENDE. FIND INSPI-
RATION TIL SELVPLEJE I SOLRØD CENTER, SOM 
BYDER PÅ MASSER AF MULIGHEDER FOR AT 
KOMME I FORM PÅ SJOVE OG SUNDE MÅDER 
ELLER SPARKE EFTERÅRET I GANG MED DEN 
LÆKKER BEHANDLING HOS ÉN AF VORES MANGE 
SALONER OG KLINIKKER.

Plej dig 
selv 

Pilates Solrød 
Pilates er en skånsom træningsform, som  stabi - 
liserer og styrker muskler og led, så din krop 
bliver stærk og smidig. Pilates Solrød tilbyder 

pilates reformer-træning, som 
foregår på såkaldte reformer- 
maskiner, hvor man bruger sin 

egen kropsvægt til at støtte 
og udfordre de centrale 
muskler og mobilisere 
kroppen. Meld dig til på 
pilatessol.dk. Din krop vil 
elske dig for det.

Light of Lotus 
Light of lotus – Inner flow yoga er for dig, som ikke 
bare træner for at komme i fysisk form, men som 
også søger et sundt sind. Bettina, som er indehaver 
af studiet, underviser med fokus på at skabe rum til 
ro og til fordybelse, løsne kroppen, holde tankerne 
i nuet, for til sidst at lade kroppen absorbere 
træningen under dyb afspænding. På lightoflotus.
dk kan du læse mere om de spændende hold, som 
bl.a. omfatter gravidyoga.

Bliv sund l kalt

2

MANGE
VARIANTER

1
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Fitness World
Keder du dig, når du træner alene, så tag et kig 
på Fitness Worlds udvalg af træningshold. Prøv 
for eksempel Body Flow, som kombinerer Yoga, 
Pilates og Tai Chi og er perfekt til dig, som vil 
arbejde med din smidighed og balance. Skal 
pulsen helt op, så giver Bodypump eller Boxing 
rig mulighed for at slippe hverdagens frustra-
tioner. Er du til fest og farver, så er Zumba den 
perfekte vej til både stramme baller og godt 
humør. Læs mere på fitnessworld.com.

Love 2  Dance 
Skal træning være sjovt, så er Love2Dance 
stedet for dig. Og bare rolig, du behøver ikke 
være god til at danse for at være med. 
Hos Love2Dance er dans for alle – for store 
og små, tykke og tynde, børn og voksne, 
begyndere og øvede. Programmet byder på 
noget for enhver smag: Ballet, Disco, Hip hop, 
Breakdance, Vild med dans, Showjazz, Girlstyle, 
Poledance, Rock’n’roll og Slankeforløb. Så kridt 
danseskoene og find dit hold på love2dance.dk. 

Bliv sund l kalt

Ret op på dit 
sommerhår.  

Få en luksuriøs 
 kurbehanding fra 

Oribe.

4

Før

Efter

5

3

BOOK TID TIL SELVPLEJE HER
· Beauty Tan
· Clinic Cos
· Family Ink
· Frisør Mox
· Frisør Picasso
· Relax Frisør
· Salon New Hairstyle

· Salon Sarto
· Silke Care
· SKIN
· Solrød Herrefrisør
· Solrød Sol
· Stender

1. STENDER, Vitaminbamser, VITAYUMMY, 2 stk. 229 kr. 2. SKIN, permanent 
 makeup. pris på forespørgsel 3. SKORINGEN, Ultra Go Sneaker, Skechers, 1.000 kr.  

4. FRISØR PICASSO, Bestil en klipning og få behandlingen til 200 kr.  
normalpris 285 kr. 5. FAMILY INK, Lash lift, pris på forespørgsel



Stort tillykke til vores  
helt egen Solrød Gin 

med den flotte bronzemedalje ved 
"The International Wine & Spirit competition"

Solrød Gin er lavet i     
samarbejde med Solrød
borger, Alan Kampman,  
i hans lille hobbydestilleri 
Gefjun Distillery. En gin, 
som var inspireret at den 
lokale passion og den 
smukke natur. En klassisk 
Ginbase lavet på æbler 
og med et ekstra frisk 
pust af citrus og enebær. 
En Mediteranien Tonic 
anbefales.

PR. FLASKE

  379,-
50 CL. 43 % VOL. 

(Literpris kr. 758,-)


