Menukort – til både frokost og aften
Mandag-fredag: 12.00-22.00 / Lørdag-søndag: 11.00-22.00

SMØRREBRØD
2 STK. KR. 135 / 3 STK. KR. 175
Serveres fra kl. 12.00-15.30

Nyd lækkert smørrebrød à la Price. Vælg mellem:

PRICES STJERNESKUD KR. 175
En stegt og en dampet fiskefilet, røget laks og
søkogte rejer. Serveres på brød med hjemmelavet
dressing og sprøde salater.

LAKS

Koldrøget islandsk laks med rygeostcreme frisk
peberrod samt friterede kapers.

RULLEPØLSE

Hjemmelavet rullepølse med sky, løg og masser
af karse.

SØKOGTE REJER MED DILDMAYONNAISE
Håndpillede, søkogte rejer serveres på lyst
brød med æg, citron og hjemmerørt mayonnaise med masser af friskhakket dild.

CAVIAR
15G BAERII CAVIAR FRA “ROGN”

KR. 225

Baerii Caviar, cremet og fyldig med markant
salt fra modnet rogn. En Baerii Caviar med
dyb smag! Vi serverer den med blinis,
finthakket rødløg og creme fraiche.

TATARMAD

Af dansk kødkvæg fra Kildegaarden. Med løg,
kapers, peberrod, pickles og æggeblomme.

ØSTERS
6 STK. KR. 175 / 12 STK. KR. 275

FROKOSTTALLERKEN KR. 195
Serveres fra kl. 12.00-15.30

Vi har samlet lidt godt fra vores producenter til dig,
der gerne vil smage lidt forskelligt.
· Æg og rejer med dildmayo
· Røget laks
· Rørt tatar med sprødt og grønt
· 2 slags charcuterie
· Ost og garniture

Franske østers. De har en perfekt saltbalance
og serveres med citron samt rødvinseddike
med finthakket skalotteløg.
Pimp dine østers med Baerii Caviar
Baerii Caviar (6 stk. østers) +kr. 95
Baerii Caviar (12 stk. østers) +kr. 175

Serveres med hjemmebagt surdejsbrød,
rugbrød og smør. Mulighed for tilkøb af
marinerede sild +KR. 25

SNACKS
FROKOST SANDWICH

OLIVEN & MANDLER

KR.

50

Serveres fra kl. 12.00-15.30

KYLLINGECHIPS MED
SVAMPECREME

KR.

65

PRICES SKINKE

KR.

75

CROQUE MONSIEUR/MADAME
KR. 145/165

En fransk bistro-klassiker – lun, toastet
sandwich med letrøget skinke, emmentaler
ost og dijonsennep. Med et spejlæg ovenpå
bliver det til en “Croque Madame”.
Serveres med pommes frites.

Vores køkken har tryllet med kylling,
tapioca og krydderier. Knasende sprøde
chips med en vanedannende dip.

Delikat, letrøget spegeskinke af en gris,
der har haft et godt liv. Prøv den!

FORRETTER
CARPACCIO

Som på Harry’s Bar i Venedig. Papirtynde
skiver oksekød af dansk kødkvæg fra
Kildegaarden. Med kryddermayonnaise.

SALAT MED RØGET ANDEBRYST

Fine skiver røget andebryst, blandet salat
med vinaigrette, sprøde croutoner og et
spejlæg på toppen.

CREMET SVAMPESUPPE

Serveres med ristede svampe, sprøde
croutoner og fintsnittet purløg.

RISTEDE KAMMUSLINGER

På en bund af cremede porrer smagt til
med trøffel.

FRITERET KALVEBRISSEL

Serveres med sauté af svampe og spinat,
sprøde vilde ris og peberglace.

HOVEDRETTER
KR. 135

OX FRITES

KR. 195

BØF AF DANSK KØDKVÆG (250G)

KR. 295

PEBERBØF (250G)

KR. 295

SPANSK SORTFODSGRIS

KR. 235

Møre skiver af oksekød fra Kildegaarden.
Serveres med estragonsauce, pommes frites,
bearnaisemayo og grøn salat.

KR. 135

Bøf af krogmodnet dansk kødkvæg fra
Kildegaarden. Serveres med pommes
frites samt bearnaise.

KR. 125

KR. 145

KR. 145

Peberbøf af krogmodnet dansk kødkvæg
fra Kildegaarden. Serveres med pommes
frites samt sauce au poivre.

Den serveres med en variation af gulerødder samt kraftig sky med røget
marv, persille, estragon og skalotteløg.

Vi anbefaler pommes frites til. Sortfodsgris gennemsteges
ikke som almindelige danske grise, men serveres stegt
medium, ligesom godt oksekød.
RØRT TATAR A LA MINUTE

KR. 175

JAMES’ PORRESTRUDEL
MED MORKLER

KR. 195

Af dansk kødkvæg fra Kildegaarden.
Rørt med æggeblomme, kapers, grov
sennep, cornichoner, peberrod og krydderurter. Serveres med pommes frites.
– Med Baerii Caviar
+KR. 95

Indbagte porrer, morkler og flødesauce.

Kom ikke og sig, at vegetarmad er kedeligt!

DAMPET FISK – DAGENS PRIS

Serveres med sauteret spinat og gulerødder
samt små hvide kartofler vendt i rigeligt smør
og persille. Hertil sauce Maltaise.

BURGERE
PRICES BURGER

KR. 165

Med en hakkebøf, bacon, friske tomater,
salat, løg, syltede agurker, sennep, ketchup
og vores egen burgermayo. Serveres med
pommes frites.
– Med ost
+KR. 10

BURGER AF SORTFODSGRIS
KR. 195
De fritgående grise lever af agern og græs, hvilket giver
usædvanlig smagfuldt, mørkt kød og en venlig fedtprocent.
Hakkebøffen er lavet af 100% Bellotta sortfodsgris og serveres i briochebolle med
løgrelish, skiver af semi-dried bøftomater
og chipotle dressing. Hertil vores sprøde
pommes frites.

Information om indhold af allergene ingredienser i vores retter
kan fås ved henvendelse til din tjener. Alle retter i menukortet
tilbydes i børnestørrelse.

SIDE ORDERS
POMMES FRITES
LILLE KR. 45 / STOR KR. 75
Fritter er en videnskab og en lidenskab.
Vi friterer vores i jordnøddeolie.
SMÅ KARTOFLER
Vendt i rigeligt smør og persille.

KR.

35
SKAL VI SØRGE FOR MADEN
TIL DIT NÆSTE SELSKAB?

HUSETS GRØNNE SALAT
LILLE KR. 35 / STOR KR. 45

Vi tilbyder Mad ud af huset fra:
Brdr. Price Aalborg, Brdr. Price Herning
og Brdr. Price Rosenborggade.

Blandede plukkede salater, skalotteløg,
saltede mandler og vinaigrette.

SÆSONENS GRØNTSAGER

KR.

45

DIPS PR. STK.

KR.

15

Sauteret i smør og vendt med friske
krydderurter.

Vælg mellem:

Aioli – Til hvidløgselskere.
Dijonnaise – Blid og behagelig.
Bearnaisemayo – God til pommes frites.
Chipotle mayo – God til pommes frites.

Læs mere på www.brdr-price.dk
eller scan QR-koden.

DESSERTER
MOUSSE AU CITRON

KR.

90

PANNA COTTA MED ÆBLE
OG SALTKARAMEL

KR.

85

CHOKOLADE MOELLEUX
MED HYLDEBÆRSORBET

KR.

KAFFE MED SØDT

KR.

55

PETIT FOURS

KR.

55

Opskriften er fra én af vores yndlingsrestauranter i Sydfrankrig. Syrlig, luftig og forfriskende!

I bunden af glasset en blød saltkaramel,
derpå panna cotta med masser af vanille,
så en syrlig, frisk æblecoulis og endelig lidt
sprød mandelcrumble på toppen.

115

Chokoladekage af Valrhona med “blødende
hjerte” serveret med sorbet på hyldebær.

Kaffe med 1 stk. hjemmelavet petit four.

3 stk. hjemmelavede petit fours.

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private
betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr,
hvilket vil fremgå af din kvittering. Gebyrsatsen vil afhænge af typen
af betalingskort, og hvor det er udstedt. For American Express
gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

C.W. Obels Plads 16 · 9000 Aalborg
+45 3842 0056 · info.aalborg@brdr-price.dk
www.brdr-price.dk

