
Dagens ret fra d. 3.3. til d. 31.3. 
KUN 95 kr. 

 
Tirsdag d. 3.3. 

Hakkebøf à la crème serveret med bagte rødløg, kartoffelpuré og svampesauce. 
 

Onsdag d. 4.3. 
Kylling I kokossauce med ingefær, pepeberfrugt, chili og bambusskud, serveret med jasminris. 

 
Torsdag d. 5.3. 

Kylling I kokossauce med ingefær, pepeberfrugt, chili og bambusskud, serveret med jasminris. 
 

Fredag d. 6.3. 
Havtaske serveret med estragonsauce, sauté af porrer og spinat og smørdampede kartofler. 

 
Lørdag d. 7.3. 

Havtaske serveret med estragonsauce, sauté af porrer og spinat og smørdampede kartofler vendt 
med dild. 

 
Søndag d.8.3. 

Havtaske serveret med estragonsauce, sauté af porrer og spinat og smørdampede kartofler vendt 
med dild. 

 
Mandag d.9.3. 

Lukket 
 

Tirsdag d. 10.3. 
Svinemørbrad à la crème serveret med sauté af peberfrugt, rødløg og sukkerærter, svampesauce og 

rosmarinstegte kartofler.  
rodfrugter. 

 
Onsdag d. 11.3. 

Braiserede svinekæber serveret med svampesauce, bagte rødder og kartoffelpuré. 
 

Torsdag d. 12.3. 
Braiserede svinekæber serveret med svampesauce, bagte rødder og kartoffelpuré. 

 
Fredag d. 13.3. 

Kyllingbryst I rød karry med bambusskud, ingefær og kokosmælk, serveret med springløg og  
jasminris. 

 
Lørdag d. 14.3. 

Kyllingbryst I rød karry med bambusskud, ingefær og kokosmælk, serveret med springløg og 
jasminris. 

 



Søndag d. 15.3. 
Kyllingbryst I rød karry med bambusskud, ingefær og kokosmælk, serveret med springløg og 

jasminris. 
 

Mandag d. 16.3. 
Lukket 

 
Tirsdag d. 17.3. 

Braiseret kalvecuvette I peberrodssauce serveret med bagte rødder og rosmarinstegte kartofler. 
 

Onsdag d. 18.3. 
And à l’orange serveret med rosmarinstegte kartofler og rosmarinstegte kartofler. 

 
Torsdag d. 19.3. 

And à l’orange serveret med rosmarinstegte kartofler og rosmarinstegte kartofler. 
 

Fredag d. 20.3. 
Soufflé af Vesterhavsfisk bagt med krydderurter serveret med cremet muslingefumé, smørdampede 

kartofler vendt med dild og sauté af spinat og porrer. 
 

Lørdag d. 21.3. 
Soufflé af Vesterhavsfisk bagt med krydderurter serveret med cremet muslingefumé, smørdampede 

kartofler vendt med dild og sauté af spinat og porrer. 
 

Søndag d. 22.3. 
Soufflé af Vesterhavsfisk bagt med krydderurter serveret med cremet muslingefumé, smørdampede 

kartofler vendt med dild og sauté af spinat og porrer. 
 

Mandag d.23.3. 
Lukket 

 
Tirsdag d. 24.3. 

Hakkebøf à la crème serveret med bagte rødløg, kartoffelpuré og svampesauce. 
rodfrugter. 

 
Onsdag d. 25.3. 

Laksefilet serveret med cremet muslingefumé, smørsauteret spinat og dampede kartofler vendt med 
dild. 

 
Torsdag d. 26.3. 

Laksefilet serveret med cremet muslingefumé, smørsauteret spinat og dampede kartofler vendt med 
dild. 

 
Fredag d. 27.3. 

Bouef Bourguignon serveret med kartoffel-selleri puré. 
 

Lørdag d. 28.3. 
Bouef Bourguignon serveret med kartoffel-selleri puré. 



Søndag d. 29.3. 
Bouef Bourguignon serveret med kartoffel-selleri puré. 

 
Mandag d. 30.3. 

Lukket 
 

Tirsdag d. 31.3. 
Svinemørbrad à la crème serveret med sauté af peberfrugt, rødløg og sukkerærter, svampesauce og 

rosmarinstegte kartofler.  
 

________________________ 
På Frederiksberg (I Fransk Ishus på Godthåbsvej 26) kan du hente take-away fra tirsdag til søndag. 

 
I Herlev (I Fransk Spisehus på Sortemosevej 1b) kan du hente take-away tirsdag til fredag. 
Ønsker du at bestille take-away eller gæstemenuer til lørdag og søndag, så kontakt os for 

nærmere aftale på 45891287.	


