
Selskabsmenu
Brdr. Price Rosenborggade

For selskaber på 10 personer – eller derover. 
Gælder både frokost og aften.

Alle menuer forudbestilles på: 
info@brdr-price.dk 

Vær opmærksom på, at ved selskaber fra 15 
pers. skal der bestilles samme menu.

Information om indhold af allergene ingredien-
ser i vores retter kan fås ved henvendelse
til info@brdr-price.dk.

2-RETTERS MENU
PR. KUVERT FRA KR. 350 
Vælg en forret og hovedret eller en hovedret 
og dessert. Inkl. side order.
– 2 glas vin kr. 195

3-RETTERS MENU
PR. KUVERT FRA KR. 450
Vælg en forret, hovedret og dessert.
Inkl. side order.
– 3 glas vin kr. 295

PRICES SELSKABSMENU
PR. KUVERT KR. 1150
Inkl. mineralvand ad libitum.

VELKOMSTDRINK & SNACK

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

VINMENU AD LIBITUM
Under middagen.

KAFFE MED PETIT FOUR

Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS samt private 
betalingskort udstedt uden for EU/EØS bliver pålagt et gebyr, hvil-
ket 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.

GÆLDER BÅDE FROKOST OG AFTEN



SIDE ORDERS 

POMMES FRITES KR. 55
Vi friterer vores i jordnøddeolie.

BEARNAISEMAYO / SVAMPECREME KR. 25
TARTAR / DIJONNAISE / CHIPOTLE
God til pommes frites.

KARTOFFELMOS KR. 45
Med rigeligt smør... 
 
HUSETS GRØNNE SALAT KR. 25
Blandede plukkede salater, skalotteløg,  
saltede mandler og vinaigrette. 

LIDT SØDT TIL KAFFEN

PETIT FOURS KR. 65
Vores hjemmelavede petit fours (3 stk.)

DESSERTER

PROFITEROLLES MED VANILLEIS
OG VARM CHOKOLADESAUCE
En dessertklassiker. Vores chokoladesauce er
lavet på Valrhona chokolade.

PRICES CITRONDRØM
Vores berømte citrontærte har fået et lille
twist i køkkenet, men der er stadigvæk
sprød mørdej, frisk citroncreme og
marengs involveret.

MORMORS ÆBLEDESSERT
Æbler, makroner, tør sherry og flødeskum.
Mormor vidste, hvad der var godt...

OST 

TRE SLAGS OSTE KR. 125 
Europæiske oste serveres med ristet  
rugbrød.

SNACKS

OLIVEN OG SALTEDE MANDLER KR. 60

KYLLINGECHIPS M. SVAMPECREME KR. 65
Knasende sprøde chips med dip.

GRØNTSAGSCHIPS KR. 65
En vegetarisk version af vores populære
kyllingechips. Serverer dem med tatarsauce.

PRICES SKINKE KR. 95
Delikat, letrøget spegeskinke af en gris,  
der har haft et godt liv. Prøv den!

FORRETTER

CARPACCIO
Papirtynde skiver oksekød af dansk kødkvæg 
fra Kildegaarden med kryddermayonnaise.

CREMET SVAMPESUPPE
Serveres med ristede svampe, sprøde
croutoner og fintsnittet purløg.

RØGET LAKSETATAR
Med finthakkede radiser, agurk, saltsyltet
citron, dildolie samt rygeostmayo.
Serveres med sprøde rugbrødstuile.

PULPO ALLA GALLEGA
Mør blæksprutte dryppet med krydret olie
med paprika og piment d’espelette. Serveres 
med kartoffelskiver, sorte oliven og forårsløg.

HOVEDRETTER

OX FRITES
Møre skiver af oksekød fra Kildegaarden
serveres med pebersauce, pommes frites
og bearnaisemayo.

JAMES’ PORRESTRUDEL
Indbagte porrer og morkler med sauce à la
creme. Kom ikke og sig, at vegetarmad er kedeligt!

SOUPE DE POISSON +KR. 75
Med et stykke dampet fisk, rouille (krydret 
hvidløgsmayonnaise) samt sprøde croutoner.

BØF AF DANSK KØDKVÆG (250G) +KR. 75
Bøf af krogmodnet dansk kødkvæg fra Kilde-
gaarden. Med pommes frites samt bearnaise.

GÆLDER BÅDE FROKOST OG AFTEN


