Welkom bij restaurant Fris,
Fris biedt een eerlijke keuken met herkenbare gerechten van hoge kwaliteit, geserveerd in een
ontspannen sfeer. Vanzelfsprekend werken wij alleen met verse, verantwoorde
seizoensproducten, bij voorkeur van Nederlandse topleveranciers.
Wij zijn een jong, ambitieus team en we streven naar perfectie. Bij Fris hebben we niet alleen
respect voor de producten en haar seizoen, maar ook voor de gasten en medewerkers. We willen
de gast een onvergetelijke avond geven. Fris staat voor eerlijk en goed eten in een
ongedwongen sfeer.
Laat u verrassen door onze koks met het JRE Verrassingsmenu. Een mooi menu, samengesteld met
liefde voor het seizoen. Onze Maitre/ sommelier heeft mooie pareltjes van wijnen uitgekozen op de
menukaart. Wij kiezen er bewust voor om geen wijnarrangement te serveren maar voorzien u graag
van advies bij de keuze op onze wijnkaart.
Op woensdag en donderdag serveren wij vanaf 3 gangen.
Op vrijdag en zaterdag serveren wij vanaf 5 gangen.
Op dit moment serveren wij enkel ons JRE menu. Wij vragen u vriendelijk om eet- dieetwensen
vooraf door te geven, zodat onze chef hier rekening mee kan houden.

FRIS JRE MENU
Inclusief bites, amuses, brood en boter

ROODBAARS

Licht gerookt en gepekeld met koolrabi, citrus en een green juice

TOMAAT
Verschillende bereidingen van Hollandse tomaten met burrata en balsamico

ZALMFOREL
Zacht gegaard met snijboon, mousseline en viseitjes

BARBARIE EEND

Rosé gebraden met rillette van eend en bereidingen van tandoori en abrikoos

SELECTIE KAZEN

Selectie internationale kazen van L’Amuse met brood en compote

MANDARIJN
Verschillende bereidingen van mandarijn met verveine, sereh en gemberbier
3 gangen |
4 gangen |
5 gangen |
6 gangen |

55
65
80
92

Roodbaars, Eend, Mandarijn
+ Zalmforel
+ Tomaat
+ Selectie kazen

Meld uw allergie en wij passen, waar mogelijk, graag de gerechten voor u aan. Het is niet altijd mogelijk
om bepaalde ingrediënten te vervangen. Alle ingrediënten kunnen allergenen bevatten.

