
FROKOSTRETTER

STEAK SANDWICH KR. 155
Rosastegt dansk kødkvæg fra Kilde-
gaarden, løgrelish, rucola, cornichoner
og østersmayonnaise rørt på friske østers. 
Hvis det gør dig nervøs, kan du få den med 
sennepsmayonnaise.

CAESAR SALAT KR. 145
Sprød romainesalat, friskhøvlet parmesan,
vores egen dressing og stegt kyllingebryst.

FICELLE PICARDE KR. 125
En specialitet fra Picardiet i det nordlige Frankrig.
Pandekage med cremet fyld af skinke
og svampe gratineret med gruyere og
cremefraiche. Vi serverer den med en
sprød, grøn salat.

DAGENS TAVLERET
Se på tavlen eller spørg din tjener.

FROKOSTMENU

2-RETTER  KR. 275
Spørg din tjener.

Vi gør opmærksom på at frokostmenuen ikke kan kombineres
med andre rabat- og bonusaftaler.

TRE FRA TAVLEN KR. 125
Tilbydes både frokost og aften

· 1 frisk østers og et glas champagne 
· Prices skinke og en fadøl
· Dagens dessert og kaffe/te

LOKALE RÅVARER,
KVALITET &

GODT VÆRTSKAB

I vores barndomshjem fyldte maden 
meget uanset om det var frikadeller,
sol over Gudhjem eller finere fransk 

madlavning.

Det lagde grunden til den madglæde,
der har forfulgt os resten af livet. 

Den vil vi forsøge at give lidt videre på 
vores restaurant. Kodeordene for os

er hjemlighed, hygge og personlighed.

Hvad serverer vi? Alt det vi selv elsker.

Velbekomme!

Med venlig hilsen
James & Adam

SERVERES FRA KL. 12.00-15.30



CAVIAR SMAGNING

SMAGNING AF TRE SLAGS  KR. 895
CAVIAR FRA ”ROGN”:

· 15g Baerii
· 15g White Sturgeon
· 15g Oscietre

Serveres med lune blinis, cremefraiche og 
finthakket rødløg. God at dele (2-4 personer).

SNACKS

OLIVEN & SALTEDE MANDLER KR. 60

KYLLINGECHIPS MED KR. 65
SVAMPECREME 
Vores køkken har tryllet med kylling,  
tapioca og krydderier. Knasende sprøde  
chips med en vanedannende dip.

GRØNTSAGSCHIPS KR. 65
Vores køkkenchef har lavet en vegetarisk 
version af vores populære kyllingechips.
Vi serverer dem med tatarsauce.

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

ALLE FIRE SNACKS KR. 125
Oliven og saltede mandler, grøntsags-
chips, Prices skinke og kyllingechips.
Så er der lidt at gå igang med!

ØSTERS

HOLLANDSKE ØSTERS 6 STK. KR. 195
De har en perfekt saltbalance. Serveres 
med citron samt rødvinseddike med fint- 
hakket skalotteløg.

TOUR DES HUITRES KR. 225
Tag med på tour’en og smag 2 franske,  
2 hollandske og 2 danske østers.
Serveres med citron samt rødvinseddike 
med finthakkede skalotteløg.

LETTE RETTER / FORRETTER

CARPACCIO KR. 150
Som på Harry’s Bar i Venedig. Papirtynde 
skiver oksekød af dansk kødkvæg fra
Kildegaarden med kryddermayonnaise.

CREMET SVAMPESUPPE KR. 125
Serveres med ristede svampe, sprøde
croutoner og fintsnittet purløg.

RØGET LAKSETATAR KR. 150
Med finthakkede radiser, agurk, saltsyltet
citron, dildolie samt rygeostmayo.
Serveres med sprøde rugbrødstuile.

PULPO ALLA GALLEGA KR. 165
Vores fortolkning af den Galiciske
specialitet. Mør blæksprutte dryppet
med krydret olie med paprika og piment
d’espelette. Serveres med kartoffelskiver,
sorte oliven og forårsløg.

RØRT TATAR A LA MINUTE 
LILLE KR. 125 / STOR KR. 195
Af dansk kødkvæg fra Kildegaarden.  
Rørt med æggeblomme, kapers, 
peberrod, grov sennep, cornichoner
og krydderurter.
Vi hakker først vores tatar, når du bestiller den. 
Vi anbefaler (byens sandsynligvis bedste) fritter til.
– Med Baerii Caviar +KR. 125

APÉRITIF & CHAMPAGNE

MOUSSERENDE VIN KR. 85
N.V. Rocca Dei Forti, Spumante Organic,
Veneto

CHAMPAGNE KR. 115
N.V. Carte Blanche, Benard Remy

PRICES GT KR. 95
Copenhagen Distillery Organic Bay
Leaf Gin, Indian Tonic og citron

SÆSONENS COCKTAIL KR. 105
Spørg din tjener.

SERVERES BÅDE FROKOST OG AFTEN



HOVEDRETTER

Husk at supplere din hovedret med en 
lækker side order.

OX FRITES KR. 245
Møre skiver af oksekød fra Kildegaarden
serveres med pebersauce, pommes frites
og bearnaisemayo.

SOUPE DE POISSON DAGENS PRIS
Lavet som hjemme i Sydfrankrig og 
serveret med et stykke dampet fisk, 
rouille (krydret hvidløgsmayonnaise) 
samt sprøde croutoner.

BØF AF DANSK KØDKVÆG (250G) KR. 295
Vores højreb fra Kildegaarden er særligt
udvalgte og krogmodnet i min. 30 dage.
Serveres med rødvinssauce og bearnaise. 
Vi anbefaler pommes frites til.

PEBERBØF (250G) KR. 295
Skåret af oksefilet fra dansk kødkvæg
fra Kildegaarden. Krogmodnet i min.
30 dage. Serveres med sauce af sort 
peber, oksefond, cremefraiche, dijon-
sennep og cognac.
Vi anbefaler pommes frites til.

SPANSK SORTFODSGRIS  KR. 275
Serveres med en kraftig sky med røget  
marv, persille, estragon og skalotteløg. 
Vi anbefaler pommes frites til. De fritgående grise lever
af  agern og græs, hvilket giver usædvanlig smagfuldt,
mørkt kød. Sortfodsgris gennemsteges ikke som almindelige
danske grise, men serveres stegt medium, ligesom godt oksekød.

JAMES’ PORRESTRUDEL  KR. 225
Indbagte porrer og morkler med sauce
à la creme. Kom ikke og sig, at vegetarmad er kedeligt!

BOEUF SAUTÉ STROGANOFF KR. 250
Som vor far lavede den af oksefilet,
paprika, tørsaltet bacon, champignoner,
løg og rigeligt fløde.
Vi anbefaler kartoffelmos til.

BURGER AF SORTFODSGRIS
KR. 225
Hakkebøffen er lavet af 100% Bellotta 
sortfodsgris og serveres i briochebolle 
med løgrelish, skiver af semi-dried bøf-
tomater og chipotle dressing.
Hertil vores sprøde pommes frites.
De fritgående grise lever af  agern og græs, hvilket giver
usædvanlig smagfuldt, mørkt kød og en venlig fedtprocent. 

SIDE ORDERS 

HUSETS GRØNNE SALAT KR. 25
Blandede plukkede salater, skalotteløg,  
saltede mandler og vinaigrette.

SÆSONENS GRØNTSAGER KR. 45
MED KRYDDERURTER 
Varierer efter udbud. Spørg din tjener. 

KARTOFFELMOS KR. 45
Med rigeligt smør...

POMMES FRITES KR. 55
Vi friterer vores i jordnøddeolie.

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

PRICES HERREBØF

400 GRAM HØJREBSBØF KR. 450
Stor højrebsbøf af krogmodnet, dansk
kødkvæg fra Kildegaarden. Serveres
med rødvinssauce og bearnaise.
Vi anbefaler pommes frites til.

En seriøs “Herre-steak” til de kød-elskere, der bare
ikke kan få deres bøffer store nok!

SERVERES BÅDE FROKOST OG AFTEN



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.

OSTE OG DESSERTER 

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

COMTE OST I VARIATIONER KR. 125 
Naturel, friteret og som sprøde chips.
Serveres med mandelkompot.

BABA AU RUHM KR. 145 
Denne klassiske kage får lov til at suge
masser af rom-lage, og får selskab af
vanilleis rabarbersorbet.

PROFITEROLES MED VANILLEIS  KR. 125
OG VARM CHOKOLADESAUCE
En dessertklassiker. Vores chokoladesauce
er lavet på Valrhona chokolade.

PRICES CITRONDRØM KR. 95
Vores berømte citrontærte har fået
et lille twist i køkkenet, men der er
stadigvæk sprød mørdej, frisk citron-
creme og marengs involveret.

MORMORS ÆBLEDESSERT KR. 95
Æbler, makroner, tør sherry og flødeskum.
Mormor vidste, hvad der var godt...

PETIT FOURS KR. 65
3 stk. hjemmelavede petit fours.

AFHOLD SELSKAB

Hos os er det nemt at invitere gæster - både
til den lille og den store fest ...

SELSKABSPAKKE KR. 1150
2-RETTERS MENU FRA KR. 350
3-RETTERS MENU FRA KR. 450
Gælder fra 10 personer. Priser er per kuvert.

Se mere på www.brdr-price.dk

PRICES VINTERMENU

Tilbydes alle ugens dage til
både frokost og aften

Hovedret:
RIBEYE FRA KILDEGAARDEN

Vi serverer den med sæsonens salat,
vores sprøde pommes frites og

bearnaisemayo.

Dessert:
PRICES CITRONDRØM

Vores berømte citrontærte har fået et lille
twist i køkkenet, men der er stadigvæk

sprød mørdej, frisk citroncreme og
marengs involveret…

KR. 350

–

Vi gør opmærksom på at Prices vintermenu gælder for selskaber
på op til 9 personer og ikke kan kombineres med andre rabat-

og bonusaftaler.

SERVERES BÅDE FROKOST OG AFTEN

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


