Brasserie & Restaurant

FROKOST
Früds BusIness luNch (Repas d’affaire)
Alle dage fra 11:30-15.00
155 kr. pr. ret – 3 retter for 225 kr.
Se tavlen for dagens menu eller spørg din
tjener

FRÜDS LUNE FROKOSTRETTER (A LA CARTE)
Alle dage fra kl. 11:30
Svampesuppe som i Paris (forret)
Dejlig cremet suppe med mælkeskum og
pulveriserede svampe. Hertil friskbagt baguette
89 kr.
Gratineret fransk løgsuppe (en stor portion som
frokosthovedret) Karamelliserede løg & kraftig
bouillon, gratineret med croutoner og fransk
Emmenthaler. Serveres med friskbagt baguette
89 kr.
Gratineret gedeost
Serveres med honning, julesalat og valnødder
115 kr.
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”Pain Plat” (Socca fra Nice)
Fladbrød af kikærtemel bagt med tomat, Lardon og
Emmenthaler (ventetid minimum 15 min)
99 kr.
Dobbeltbagt Gruyere soufflé
En soufflé af Gruyere, lagt på bund af babyspinat
gratineret med vores lækre fonduesauce
125 kr.
Confiteret kyllingelår
En lettere udgave af confit, serveret med cremet
kartoffelmos og rødvinssauce
145 kr.
Bøf Bourgogne med cremet kartoffelmos
En ægte fransk klassiker med oksetykkam, perleløg
og cremet kartoffelmos
155 kr.
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SALATER & DELIKATESSER
Alle dage fra kl. 11:30
Bulgursalat
Bulgur vendt med basilikumpesto, syltede tomater,
gulerødder, babyspinat og saltede mandler
89 kr.
Früds delikatessefad
Udsøgt charcuteri, gode oste og hjemmelavet
chutney. Serveres med baguette og aioli
145 kr.
Früds ostefad
Fire delikate oste, valgt for deres individuelle smag,
aroma og konsistens. Serveres med chutney,
marinerede nødder og baguette
139 kr.
Saltede nødder eller fantastiske oliven Perfekt som
supplement til din øl eller dit glas vin
39 kr.
Tapenade ”kurv”
Grissini og croutoner med aioli, rød og sort
tapenade. Perfekt som supplement til din øl eller dit
glas vin.
79 kr.
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FRÜDS KAFFE & KAGE
Med vores rødder i det franske, synes vi ikke, der er
noget mere hyggeligt end at mødes til kaffe og kage.
Hver dag – hele dagen
Creme Caramel ”rom-rosin”
Klassisk fransk creme caramel, piftet op med
romindlagte rosiner. Serveres med flødeskum
55 kr.
Chokoladefondant
En friskbagt chokoladekage med 72% madagaskarchokolade og flydende hjerte. Serveres med creme
anglaise
65 kr.
Trifli
Moderne klassiker med frugtkompot, creme anglaise,
flødeskum og crumble
45 kr.
Dagens kage
Spørg din tjener for mere information
45 kr.

