
Frokost menuer 

 

Frokostanretning 

Marineret sild, rødspættefilet med remoulade, hønsesalat med  

stegt bacon, ribbensteg med rødkål og syltede agurker, brie med kiks                  160,- 

(ovenstående kan ikke ændres) 

 

Det lille kolde bord (min. 2 personer) 

Marineret sild, karrysild, rødspættefilet med remoulade, 

luksus rejer med mayo, hønsesalat med stegt bacon,  

ribbensteg med rødkål og syltede agurker, brie med kiks  

Pris pr. person                                                       218,- 

(ovenstående kan ikke ændres) 

 

Smørrebrød 

 

3 slags sild  

Serveres med løgringe, syltede rødløg og friskbagt rugbrød                         108,- 

 

Marineret sild  

Modnet norsk sild serveres med løgringe, syltede rødløg og friskbagt rugbrød                      58,- 

                                                   

Karrysild 

Modnet norsk sild i karrydressing serveres med løgringe, 

syltede rødløg og friskbagt rugbrød                                                      65,-  

 

Stegt sild  

Lun stegt sild i eddike/sukker lage tilsmagt med laurbærblade og 

peber serveres med løgringe, syltede rødløg og friskbagt rugbrød                 69,- 

 

Christiansø pigens sild 

Aromatisk kryddersild serveres med løgringe, syltede rødløg,  

Creme fraiche/rødløg dressing og friskbagt rugbrød                            69,- 

 

Rødspættefilet med remoulade 

Paneret og friteret rødspættefilet serveres med remoulade, citron og friskbagt rugbrød         68,- 

 

Rødspættefilet med rejer   

Paneret og friteret rødspættefilet med mayo, luksus rejer,  

rød dansk kaviar og citron, serveres på friskbagt rugbrød                            79,- 

 

  



Gravad laks  

Dild gravad laks med rævesauce,  

serveres med hjemmebagt lyst brød                              77,-  
 
Ørredsalat  

Røget ørred rørt med mayo og hakket æg, serveres med 

purløg, radiser og friskbagt rugbrød                                                       69,- 

 

Luksus rejer  

Håndpillede rejer   

Med mayo, citron og hjemmebagt lyst brød                        79,-  

 

Æg med rejer 

Æg med luksus rejer, mayo, dansk rød kaviar og citron,  

serveres på friskbagt rugbrød                     70,- 

 

Æg med tomat 

Æg med mayo, frisk tomat, purløg og løg                  58,- 

 

Røget kartoffel 

Nyrøgede kartofler med klassisk hønsesalat og stegt bacon  

serveres på friskbagt rugbrød                    65,- 

 

Hønsesalat  

Klassisk hønsesalat med stegt bacon,  

serveres med hjemmebagt lyst brød                                                   64,-  

 

Dyrlægens natmad 

Leverpostej med tyndskåret saltkød, løg, sky og karse,  

serveres på friskbagt rugbrød                    65,-  

 

Oksebryst  

Sprængt oksebryst med flødepeberrod, høvlet peberrod og pickles,  

serveres på friskbagt rugbrød                      69,- 

 

Roastbeef  

Med remoulade, ristet løg, syltede agurker og høvlet peberrod,  

serveres på friskbagt rugbrød                   69,-   

 

Tatar  

Friskhakket tatar af okseklump serveres med kapers,  

høvlet peberrod, løgringe, æggeblomme og friskbagt rugbrød                 89,- 

 

  



Frikadeller  

Stegte lune frikadeller med rødkål og syltede agurker,  

serveres med friskbagt rugbrød                                                                                    64,- 

 

 

Ribbensteg  

Lun stegt ribbensteg med rødkål og syltede agurker,  

serveres med friskbagt rugbrød                    68,- 

 

Leverpostej 

Lun leverpostej med sauteret champignon, stegt bacon og  

syltede agurker, serveres med friskbagt rugbrød                   59,- 

 

Kalvelever  

Lun stegt kalvelever med rødvinssauce, bløde løg, stegt bacon og  

syltede agurker, serveres med friskbagt rugbrød                  69,-     

 

Lun oksemedaljon 

Lune oksemedaljoner, serveret rødvinssauce, bløde løg  

og stegte championer                    84,- 

 

Pariserbøf 

Let stegt tatar med hakkede rødbeder, løg, kapers, peberrod, 

pickles og æggeblomme, serveres på smørstegt hjemmebagt lyst brød                 128,-  

 

Rødspættefilet 

Med pommes frites og remoulade                            85,- 

 

 

 

Børnemenu (forbudt for voksne) 

 

Rødspættefilet  

Med pommes frites og remoulade el. ketchup                  59,- 

 

Frikadeller 

Med pommes frites og ketchup                   59,-  

 

Pommes frites  

Med remoulade                    48,- 

  

Børne smørrebrød 

3 stks små smørrebrød (fiskefilet med remo, leverpostej med agurk, 

Æg med tomat og mayo)                             59,-   

 

 



Ost 

 

Mellemlagret ost 

Serveres på hjemmebagt lyst brød                            48,- 

 

Gammel havn 

Stærk ost (lagret i 18 måneder) med mørk rom,  

løg og sky serveres på frisk bagt rugbrød med fedt                          69,- 

 

Dansk Brie  

Hvidskimmel ost med kiks og hjemmebagt lyst brød                            48,- 

 

Camembert frit 

Friteret camembert, serveres med syltetøj,  

friteret persille og ristet brød                    64,- 

 

     

  

Dessert 

 

Æblekage 

Gammeldags æblekage med flødeskum, gele og karamelliseret rasp                         36,- 

 

Mandelhorn  

Bagt marcipanhorn med mandler og chokolade                  32,- 

 

Petit four 

2 stk. hjemmelavede små ”kager” af forskellige slags                                                 32,-    

 

Coupe Danmark 

Vaniljeis med chokoladesauce og flødeskum                  49,- 

 

Pandekager 

Med vaniljeis, flødeskum og syltetøj                   68,-  

 

Børne is 

Vaniljeis med chokoladesauce                   32,-   

 

 
 


