
ENTRÉES
smáréttir / FORRÉTTIR

Galette | 2200

Smjördeig með geita osti, karamelluðum 
lauk & salat með balsamik dressing



FOIE GRAS TERRINE | 3850 
Fíkjusulta & ristað brioche



Humar „lobster roll“ | 4300 
Reykt aioli, japanskt mjólkurbrauð,  
sellerí & svartur hvítlaukur

25 gr. Styrju-kavíar | 5400

Smjörristað brioche & graslaukur



50 gr. Styrju-kavíar | 9900

Smjörristað brioche & graslaukur

Graflax | 3200

Fennel, sýrður rjómi, íslenskt wasabi, 
brenndur laukur & stökkt rúgbrauð



Rauðrófur með möndlu-  
ricotta (V) | 2750 
Epli, jarðskokka & pistasíuhnetur

þegar framboð 
leyfir

Á AKRI notum við það besta og ferskasta í árstíðabundnu hráefni sem völ er á. 
 Vinsamlegast láttu okkur vita ef þú ert með fæðuofnæmi eða hefur einhverjar sérþarfir.
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plats principals

les fromages

Les deSserts

Aðalréttir

eftirréttir

eldgrillaður lax | 5700 
Fennel, Champagne-hollandaise  
& kartöflu-purée



Sole meunière | 6400

Sólkoli, kapers, smjör, „confit“ tómatar  
& kartöflur



Grillaður kúrbítur (V) | 3800

Hægeldaðir tómatar, graskera-purée & 
brakandi grænkál


HEITT EPLA-TARTINE | 1800

Með Crème Anglaise



Crème Brûlée | 1800 




FRANSKIR & ÍSLENSKIR OSTAR

TIL AÐ DEILA

3 ostar | 2900



6 ostar | 5500

Camembert rôti 
au four | 2900

Bakaður camembert , 
hunang & pistasíur.

Tournedos Rossini | 7800

Sashi beef nautalund, foie gras, japanskt 
mjólkurbrauð & Bordelaise sósa



NAUTA RIB-EYE | 6500 
Íslenskt & fullmeyrnað. Villisveppa-sósa, 
kartöflur & grillaður laukur



LAMBA RIB-EYE | 6500

Quince purée, timían gljái,  
grillaður laukur & kartöflur




Súrmjólkurís | 1800

Jarðarber & stökkur marengs



SÆTVÍNS Perur (v) | 1800

Möndluís og saffran
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