MENU
SMØRREBRØD
Christiansøpigens sild m. kapersfrugt,
æggeblomme, løg, urter, radiser
Stegt, paneret rødspættefilét
m. grov remoulade, dild og citron
Kartoffelmad m. hjemmelavet mayonnaise,
friterede løg og purløg
Roastbeef m. pickles, peberrod, ristede løg,
surt og karse
Kyllingesalat m. svampe, asparges, sprød
bacon og vild brøndkarse
Vi anbefaler 2 stk. pr. person.

PR. STK.

90 KR.

IDA BRYGGENS FROKOST
3 eller 5 forskellige retter efter kokkens kreative
udvalg for dagen – består af fx fisk, kød, fjerkræ
og grønt. Tjeneren præsenterer retterne.
Kan også købes som vegetarfrokost.

3 RETTER
5 RETTER

195 KR.
265 KR.

SALATBOWL
Palæo (veganer)
Cæsar
Niçoise
Burrata

PR. STK.

145 KR.

SANDWICH
Vegetar m. krydret hummus, grillet grønt,
bagte tomater og salat
Røget laks, grøn mayo, bitre salater
(ruccola/feldsalat) og avocado
Parmaskinke, soltørrede tomater, ruccola
og grillet gedeost eller Brie de Meaux
Vælg imellem malt sandwichbrød, baguette
eller hvedebrød

PR. STK.

Sandwich kan også købes som Frokost2Go

125 KR.

DESSERT
Mandelkage m. hvid chokolade,
geranium mousse, marinerede rabarber
og karamelliseret hvid chokolade, pr. stk.

65 KR.

Håndlavet chokolade 2 stk.

30 KR.

KONDITORENS KAGER
Frisk frugttærte m. bær eller frugt efter sæson
Skærekage m. blandede rødder og oste-smørcreme
Kransekage m. nougat, solbær og mørk chokolade (glutenfri)

PR. STK.

50 KR.

SNACKS TIL DRINKS
Udvalg af oliven, ost, pølse og saltede nødder

PR. STK.

60 KR.

FROKOST2GO PR. STK.

75 KR.

KAFFE2GO PR. KOP

30 KR.

ÅBNINGSTIDER
MANDAG TIL FREDAG
KL. 10.00 – 18.00
Det er muligt at booke private
events og fester på IDA Bryggen
via booking@ida.dk
eller 3318 4664.

SOMMER-EVENTS
Henover sommeren vil vi afholde
forskellige sommer-events
primært torsdag og fredag.
Det vil for eksempel være:
US BBQ
Wine & Dine
Pizza & Vino
Tapas
Loungemusik
Live music
Følg os på Facebook
og se mere på Instagram og
idaconference.com. Du kan
også tilmelde dig IDA Bryggens
nyhedsbrev på mhd@ida.dk

