
bistro bistro

klassisk
Østers 35
med rødvinsvinaigrette og skalotteløg, pr. stk.
– toppes med kaviar 3 g, pr. stk. 45

Frølår  85
med persille og hvidløg

Baerii kaviar 30 g  445
med creme fraiche, løg og ristet brioche

forretter
Carppacio af mørbrad  130
med syltede tomater, druer og friskrevet 
foie gras og trøffel

pocheret torsk 135
i varme krydderier med syltet jordskokke,  
rå jordskokke og luftig jordskokke

Foie gras au torchon  155
med kompot på abrikos, bitre salater og brioche

kanin 165
med syltet svampe, comté, trøffelcreme og frisk trøffe

Bouillabaisse  165
med stegt fisk, blåmuslinger, blæksprutte og  
glaseret grønt

Tatar ‘a la dejavu’  175
Rå okse rørt m løvstikkecreme, æggeblomme,  
chips, revet foiegras og trøffel

hovedretter
grillet andebryst  225
med glaserede rødbeder, portvinsgelé, tyttebær  
og andesauce med andehjeter

havtaske  235
med grillet/røget porrer, kastanjer, morkler  
og muslingefumé

morkelfarseret vagtel  240
med løg, røget marv, æblesauce og bønnecassoulet

rib-eye 250 g  285
med bordelaise,  bearnaise sauce og pommes frites

½ sort hummer i morkel frikassé  285
med aromatisk sauce, syltede løg og crouton
– tilkøb 1/1 hummer  110

”Tournedos Rossini”  395
Mørbradbøf på crouton med stegt foie gras, sauce borde-
laise og friskrevet trøffel serveres med glaseret grønt
– tilkøb ”rossini rossini” HKH Prins Henriks hofret,  
15 g kaviar 195

dessert:
Creme brûlee  95
med kirsebærsorbet

Canelés 95 
med appelsinsirup, brændtemandler og vaniljeis

chokoladesoufflé  95
med kirsebær og kirsebærsorbet

Udvalg af franske oste  110
med kompot og syltevarer

4-retters aftenmenu 395
røget gåsebryst 
med endive, perleløg, 
gastrik og revet foie gras

Pocheret torsk 
i varme krydderier med 
syltet jordskokke, rå 
jordskokke og luftig 
jordskokke

grillet andebryst
med glaserede rødbeder, 
portvinsgelé, tyttebær og 
andesauce med ande-
hjeter

canelés 
med appelsinsirup, 
brændte mandler og 
vaniljeis

frokost aften

Tilkøb til de retter, du ønsker
stegt foie gras 75

kaviar 15 g 195

Pommes frites + mayo 45




