
WWW.FROKOST-GUIDE.DK 
- Genvejen til en klassisk dansk frokost 

 
****** Vi overvejer seriøst et opkald  

****** Det er bare ikke godt nok dét dér! 

****** Det er rimeligt… Vi husker det bare ik’ så længe 

****** Det er godt… Det er faktisk rigtig godt! 

****** Absolut udsøgt vi får lille tåre i øjenkrogen 

****** Vi vil giftes med smørrebrødsjomfruen! 

 

 

OPDATERET 3. MARTS 2023 

Restaurant Adresse Dato Stjerner Kommentar 

 

Christianshavns Færgecafé 
Strandgade 50 
1401København K. 

 

2023 
3. 
Mar. 

****** +: Frisklavet og god kvalitet. 
Ikke for meget, ikke for lidt og 
rigtig god ”københavnsk” 
betjening. 
-: Der var egentlig ikke rigtig 
noget at sætte fingeren på 

 
 

Restaurant Carl Nielsen 
Toldbodgade 5 
1253 København K. 
 
https://restaurantcarlnielsen.dk  

 

2022 
8. 
Apr. 

****** +: En smagseksplosion på 
samtlige stykker smørrebrød. 
Pæn indretning med klassiske 
hvide duge. God betjening. 

-: Akustikken i lokalet ovenpå. 
Alt for støjende.  

 

Restaurant Anders & Carina 
Bjergegade 20B 
3000 Helsingør 
 
https://www.anderscarina.dk  
 

2021 
22. 
Okt. 

****** +: Lækkert smørrebrød til en 
god pris. God og personlig 
betjening 
-: For meget brøndkarse på 
smørrebrødet. Måske behøves 
det slet ikke. 

 

Restaurant 1733 
Nybrogade 14 
1203 København K. 
 
www.1733.dk  

2021 
28.  
Maj 

****** +: Opmærksom og venlig 
betjening og stadig høj kvalitet 
på maden. 

-: Der er faktisk ikke rigtig 
noget at komme efter.  

 

Restaurant 1733 
Nybrogade 14 
1203 København K. 
 
www.1733.dk  

2019 
1.  
Mar. 

****** +: Høj kvalitet på samtlige 
stykker smørrebrød. Absolut et 
sted som skal genbesøges. 

-: Ikke meget at sætte fingeren 
på. Måske lige være 
personalets Adidas 
beklædning. Men det var et 
bevidst valg. 

 

Esthers Spisehus 
Hellerupvej 39 
2900 Hellerup 
 
www.esthers-spisehus.dk  

2017 
1.  
Dec. 

****** +: Hyggelige rammer og rigtig 
god kvalitet på råvarerne. 
Bestemt et besøg værd uden 
for city. 

-: Portionerne var på det 
jævne. Der kunne godt have 
været en smule mere af det 
hele. 

 

Restaurant Kronborg 
Brolæggerstræde 12 
1211 København K. 
 
www.restaurantkronborg.dk   

2017 
21.  
Apr. 

****** 
+: Meget høj kvalitet på alle 
råvarer og god fordeling. Ikke 
for meget-Ikke for lidt. Den 
smørstegte fiskefilet er altid 
en god indikator. 
-: Der var lige lidt med kaffen 
og den ellers meget venlige 
betjening der glippede et par 
gange. 

https://restaurantcarlnielsen.dk/
https://www.anderscarina.dk/
http://www.1733.dk/
http://www.1733.dk/
http://www.esthers-spisehus.dk/
http://www.restaurantkronborg.dk/
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Tivolihallen 
Vester Voldgade 91 
1552 København 
 
www.tivolihallen.dk  

2016 
8.  
Jan. 

****** 
+: Det var lige efter bogen, 
men heller ikke mere. God 
betjening. 

-: Vi fik hvad vi kom efter, men 
heller ikke mere end det. 

 

Restaurant Turesen 
Turesensgade 6 
1368 København K. 
 
 

2015 
16.  
Okt. 

****** 
+: Små platter og ikke så 
meget, men det der var, var 
rimeligt. 
-: Lidt for trange kår og lidt 
stresset personale. 

 

Restaurant M 
St. Kongensgade 56 
1254 København K. 
 
 
www.restaurant-m.dk  

2013 
20. 
Dec. 

****** 
+: Juleplatte med varieret 
indhold. Passende mængde til 
prisen. Godt øl fra Nørrebros 
bryghus. 
-: Placeret ved forkert bord, 
skulle rykke efter første 
servering. Lidt ”steakhouse” 
over interiøret.  

 

Restaurant Gilleleje 
Nyhavn 10 
1051 København K 
 
 
 

2013 
27. 
Sep. 

****** 
+: God klassisk 
frokostrestaurant. Ligger lidt 
overset i skyggesiden af 
Nyhavn. Meget hjemmelavet til 
rimelige penge.  
-: Mange gæster gav lidt 
ventetid på et par af 
serveringerne.  

 

 

Sankt Nikolai 
Restaurant & Pub 
Nikolajgade 18 
1068 København K 
 
 

2012 
21. 
Dec. 

****** 
+: God pubstemning, autentisk 
britisk personale, godt udvalg 
af øl.  

-: Ikke á la carte på, kun 
julebuffet med begrænset 
indhold og smagte kun jævnt 
godt. Synd for den ellers gode 
stemning på stedet.  

 

Restaurant Puk 
Vandkunsten 8 
1467 København K 
 
 
 

2011 
9.  
Dec. 

****** 
+: Klassisk frokostrestaurant. 
Meget hjemmeavet og til 
rimelige penge.  

-: Lidt trange lokaler, hvor 
luften hurtigt bliver ”tyk” af 
vådt tøj. 

 

Pilekælderen 
Pilestræde 48 
1112 København K 
 
 

2011 
1.  
Jul. 

****** 
+: Perfekt klassisk frokost- 
restaurant. Alt hjemmelavet.  
-: Prismæssigt i den høje ende 
– men kvalitet koster. 

 

Cafe Gammel Torv 
Gammeltorv 20 
1457 København K 
 
 
 

2010 
17. 
Dec. 

****** 
+: Klassisk frokostrestaurant. 
Meget hjemmelavet.  

-: Ingen alm. øl. Kun dyre 
specialøl.  

http://www.tivolihallen.dk/
http://www.restaurant-m.dk/
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Restaurant Schønnemann 
Hauser Plads 16 
1127 København K 
 
 

2009 
18.  
Dec 

****** 
+: Perfekt klassisk frokost- 
restaurant. Alt hjemmelavet. Vi 
ka’ ikke få armene ned. 

 

 

Restaurant Amalie 
Amaliegade 11 
1256 København K 
 
 
 

2008 
11. 
Nov. 

****** 
+: Hyggeligt sted. Rar og 
vedkommende betjening.  

 

Café Sorgenfri 
Brolæggerstræde 8 
1211 København K 
 
 
 

2007 
21. 
Dec. 

****** 
+: Klassisk frokostrestaurant, 
atmosfære ”ternede duge”.  

-: Lidt trang plads og meget 
trafik ved pladsen ved døren. 

 

Kanal Caféen 
Frederiksholms  
Kanal 18 
1220 København K 
 
 
 

2007 
13.  
Jul. 

****** 
+: Hyggelig erhvervs-
frokostrestaurant. Kvik og frisk 
betjening. 

-: Udendørs møblement ikke 
udpræget komfortabelt.  

 

Café Petersborg 
Bredgade 76 
1260 København K 
 
 
 

2004 
21.  
Maj 

****** 
+: Hyggelig erhvervs-
frokostrestaurant. Kvik og frisk 
betjening.  

 

 

Restaurant Skt. Annæ 
Skt. Annæ Plads 12 
1250 København K 
 
 
 
 

2003 
24.  
Okt. 

****** 
+: Perfekt klassisk frokost- 
restaurant. Alt hjemmelavet.  

-: Pebrede priser  

 

Café Lindevang 
P.G. Ramms Allé 4 
2000 Frederiksberg 
 
 
 
 

2003 
11.  
Apr. 

****** 
+: Hyggeligt sted. God mad.  

-: Lidt tætsiddende ved døren. 
Røget ål for lille. 

 

Told & Snaps 
Toldbodgade 2 
1253 København K 
 
 
 

2001 
9.  
Maj 

****** 
+:  Anretning, god betjening, 
hyggeligt lokale.  

-: Pris? – en anelse dyrt, men 
må nok tilskrives den centrale 
beliggenhed.  
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Bjørnekælderen 
Frederiksberg Allé 55 
1820 Frederiksberg C 
 
 
 

2001 
30.  
Apr. 

****** 
+: Anretning, flot 
bordopdækning.  

-: Serveringstid, koldt brød  

 

 

 

Sans Souci 
Madvigs Allé 15 
1829 Frederiksberg C 
 
 
 

2000  
 ****** +: Den ternede dug siger lidt 

om stedet, men ellers god 
betjening og hyggelig 
atmosfære.  
 

 


