Selskabsmenu
BRDR. PRICE ROSENBORGGADE
For selskaber på 10 personer – eller derover.
Grundet den nuværende situation, tager vi forbehold for ændringer i retterne.

FORRETTER

PRICES SELSKABSMENU
PR. KUVERT KR. 1095

CARPACCIO

Inkl. mineralvand ad libitum.
VELKOMSTDRINK & SNACK

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

VÆLG 3 RETTER FRA KORTET
1 forret, 1 hovedret og 1 dessert.

SOUPE DE POISSON

Den klassiske, sydfranske fiskesuppe serveret
med et stykke dampet fisk, rouille, sprøde
croutoner og revet emmentaler. Kan både
bestilles som forret eller hovedret.

VINMENU AD LIBITUM
Under middagen.
KAFFE MED HJEMMELAVET PETIT FOUR

ØKOLOGISK BURRATA

Serveres på ristet surdejsbrød belagt med
skiver af bagt tomat samt sæsonens smørsauterede svampe og persillepesto.

2-RETTERS MENU
PR. KUVERT KR. 385

Burrata er en italiensk friskost som tager udgangspunkt
i mozzarella, men har et skønt, cremet indre.

Vælg en forret og hovedret eller en hovedret
og dessert. Inkl. en side order til hovedretten.
– 2 glas vin KR. 175

HOVEDRETTER

3-RETTERS MENU
PR. KUVERT KR. 475

SAUMON A L’OSEILLE
En hyldest til Troisgros brødrene og deres berømte
signaturret fra 1962. En tynd escalope af laksefilet

Vælg en forret, hovedret og dessert. Inkl. en side
order til hovedretten.
– 3 glas vin KR. 245

serveret på en cremet sauce med skovsyre.
I vores version garneret med frisk lakserogn
samt dampede kartofler a part.

SNACKS

SALTBAGT SELLERI

OLIVEN OG SALTEDE MANDLER

KR.

50

KYLLINGECHIPS MED
SVAMPECREME

KR.

65

BØF AF DANSK KØDKVÆG (250G)

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

GRØNTSAGSCHIPS

Vores køkkenchef har lavet en vegetarisk
version af vores populære kyllingechips.
Vi serverer dem med tatarsauce.

PRICES SKINKE

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

KR.

KR.

Skiver af saltbagt, ristet selleri serveret på en
bund af blød polenta rørt med olivenolie og
masser af parmesan. Serveres med en frisk
salat af blegselleri, æble, kørvel og skalotteløg.

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

55

75

Alle menuer forudbestilles på info@brdr-price.dk.
Vær opmærksom på, at ved selskaber fra 15 personer skal der
bestilles samme menu. Information om indhold af allergene
ingredienser i vores retter kan fås ved henvendelse
til info@brdr-price.dk.
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SIDE ORDERS

KAFFE

POMMES FRITES
LILLE KR. 45 / STOR KR. 75
Vi friterer vores i jordnøddeolie.

KAFFE & SØDT

KR.

Kaffe med et stykke hjemmelavet petit four.

BEARNAISEMAYO / SVAMPECREME
TARTAR / DIJONNAISE / CHIPOTLE
God til pommes frites.

KR. 25

SMÅ KARTOFLER
Vendt i rigeligt smør og persille.

KR. 35

PETIT FOURS

KR.

Blandede plukkede salater, skalotteløg,
saltede mandler og vinaigrette.

Vores hjemmelavede petit fours (3 stk.)

OST
Europæiske oste serveres med ristet
rugbrød.

65

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.

HUSETS GRØNNE SALAT
LILLE KR. 30 / STOR KR. 55

TRE SLAGS OSTE

55

KR.

DESSERTER
ROMBRAISERET ANANAS

Serveret med sprødbagt crumble, cremant
sorbet og tuile af hvid chokolade.

PROFITEROLLES MED VANILLEIS
OG VARM CHOKOLADESAUCE
En dessertklassiker. Vores chokoladesauce er

95

SKAL VI SØRGE FOR MADEN
TIL DIT NÆSTE SELSKAB?
Vi tilbyder Mad ud af huset fra:
Brdr. Price Aalborg, Brdr. Price Herning
og Brdr. Price Rosenborggade.

lavet på Valrhona chokolade.

PANNA COTTA MED ÆBLE
OG SALTKARAMEL

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.

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

Rosenborggade 15 · 1130 KBH K · +45 3841 1020
info@brdr-price.dk · www.brdr-price.dk

