
FROKOST SANDWICH/BURGER 

CROQUE MONSIEUR/MADAME KR.  95/115
En fransk bistro-klassiker – lun, toastet  
sandwich med letrøget skinke, emmen-
taler ost og dijonsennep. Med et spejlæg
ovenpå bliver det til en “Croque Madame”.
Vi anbefaler pommes frites til.

PRICES BURGER  KR. 160
Med en hakkebøf, bacon, friske tomater,
salat, løg, syltede agurker, sennep, ketchup
og vores egen burgermayo. Serveres med 
pommes frites og dijonnaise.
– Med ost +KR. 15

FROKOSTTALLERKEN
KR. 225
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

Serveres med hjemmebagt surdejsbrød,
rugbrød og smør. Mulighed for tilkøb af 
marinerede sild +KR. 45

SMØRREBRØD
2 STK. KR. 150 / 3 STK. KR. 195
Nyd lækkert smørrebrød à la Price. Vælg mellem:

ROASTBEEF 
Med svampepickles, sprøde løg, purløg
og frisk peberrod. 

RULLEPØLSE 
Hjemmelavet rullepølse, mørk sky, løg
og karse.

RØGET LAKS 
Islandsk røget laks, agurk, syrnet fløde,
dild og citron.

VEGETAR 
Med tomat, basilikum, løg og parmesanflager.

SERVERES FRA KL. 12.00-15.30

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



FORRETTER

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

KRABBESALAT KR. 165
Rørt med strandkrabbemayo, dild og
citron. Serveres med plukkede salater
og fritterede kapers.

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

ANDERILETTE KR. 135
Lavet med grov sennep, skalotteløg og
æbleeddike. Serveres med cornichoner
og grillet brød.

SNACKS

OLIVEN & MANDLER KR. 60

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

CAVIAR

15G BAERII CAVIAR FRA “ROGN” KR. 250
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.

ØSTERS

FRANSKE ØSTERS 6 STK. KR. 195
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. 125

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

APÉRITIF & CHAMPAGNE

PROSECCO KR. 85
Asolo, Superiore DOCG, Brut, Veneto 

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

PRICES GT KR. 95
Copenhagen Distillery Organic Bay 
Leaf Gin, tonic og lime.

VELKOMSTDRINK KR. 110
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 estragonsauce, pommes
frites, bearnaisemayo og grøn salat.

BØF AF DANSK KØDKVÆG (250G) KR. 345
Bøf af krogmodnet dansk kødkvæg fra
Kildegaarden. Serveres med pommes
frites samt bearnaise.

PEBERBØF (250G) KR. 345
Peberbøf af krogmodnet dansk kødkvæg
fra Kildegaarden. Serveres med pommes
frites samt sauce au poivre.

SPANSK SORTFODSGRIS  KR. 275
Den serveres med en 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. 225
Af dansk kødkvæg fra Kildegaarden.
Rørt med æggeblomme, kapers, grov 
sennep, cornichoner, peberrod og 
krydderurter.
Serveres med pommes frites.
– Med Baerii Caviar +KR. 125

SVAMPERISOTTO KR. 195
Cremet og blød, som en risotto bør 
være, og iblandet et udvalg af sæsonens
svampehøst. 
Kom ikke og sig, at vegetarmad er kedeligt!
– Kan serveres med dampet fisk. +KR. 95

DAMPET FISK DAGENS PRIS
Serveres med bisque sauce, sæsongrønt,
bladselleri crudité og små kartofler.

SIDE ORDERS 

POMMES FRITES KR. 55
Fritter er en videnskab og en lidenskab.
Vi friterer vores i jordnøddeolie. 

SMÅ KARTOFLER KR. 35
Vendt i rigeligt smør og persille.

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

SÆSONENS GRØNTSAGER  KR. 45
Sauteret i smør og vendt med friske 
krydderurter.

DIPS PR. STK. KR. 20
Vælg mellem:
Aioli – Til hvidløgselskere.
Dijonnaise – Blid og behagelig.
Bearnaisemayo – God til pommes frites.
Chipotle mayo – God og krydret.

BURGERE

PRICES BURGER KR. 180
Med en hakkebøf, bacon, friske tomater,
salat, løg, syltede agurker, sennep,
ketchup og vores egen burgermayo.
Serveres med pommes frites og dijonnaise.
– Med ost +KR. 15

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.

SERVERES BÅDE FROKOST OG AFTEN



OST & DESSERTER 

3 SLAGS OSTE   KR. 125 
Serveres med ristet rugbrød og sæsonens 
tilbehør.

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

GÂTEAU MARCEL KR. 125 
Kagen der bare råber: “Chokolade!”
Den blev landskendt i den fransk-danske
mesterkok Michel Michauds version.
Vi bruger Valrhonachokolade i vores
og serverer den med en passion sorbet.

CRÈME BRÛLÉE KR. 115
Med masser af vanille. Serveres med
“griottes”, små sur-søde kirsebær.

SØNDAGSBØF 
Tilbydes hver søndag fra kl. 17.00

250 GRAM HØJREBSBØF KR. 325
Serveres med rødvinssauce, fritter  
og bearnaise.
– Tilkøb af dagens dessert +KR. 75

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

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

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.

AFHOLD SELSKAB

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

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

Se mere på www.brdr-price.dk eller spørg
din tjener om mulighederne.

LIDT SØDT TIL KAFFEN

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

SERVERES BÅDE FROKOST OG AFTEN

DAGENS MENU
Serveres til aften

SØNDAG TIL TORSDAG
2 RETTER / Forret og hovedret KR. 345
3 RETTER / Forret, hovedret og dessert KR. 425

FREDAG OG LØRDAG
2 RETTER / Forret og hovedret KR. 395
3 RETTER / Forret, hovedret og dessert KR. 475

Køkkenchefen har sammensat dagens
menu ud fra sæsonens råvarer.


