
Smørrebrød 

 

 
 

 

3 slags sild 

Serveres med løgringe, syltede rødløg og friskbagt rugbrød 

109,- 
 

Marineret sild 

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

59,- 

Karrysild 

Modnet norsk sild i karrydressing serveres med æg, løgringe, syltede rødløg og 

friskbagt rugbrød 

68,- 

Christiansø pigens sild 

Aromatisk kryddersild serveres med løgringe, syltede rødløg, creme 

fraiche/rødløg dressing og friskbagt rugbrød 

71,- 

Røget laks 

Fersk røget laks, serveres med lun røræg og hjemmebagt lyst brød 

82,- 

Luksus rejer 

Håndpillede rejer, serveres med hjemmelavet mayonnaise, citron og hjemmebagt 

lyst brød 

80,- 
 

Æg med rejer 
Æg med luksus rejer, mayonnaise, ørredrogn og citron, serveres på friskbagt 

rugbrød 
71,- 

 
 
 
 
 
 
 



 

Rødspættefilet med remoulade 

Paneret og friteret rødspættefilet, serveret med remoulade og citron på friskbagt 

rugbrød 

68,- 

Rødspættefilet med rejer 

Paneret og friteret rødspættefilet, serveres med hjemmelavet mayonnaise, luksus 

rejer, rød dansk kaviar og citron, på friskbagt rugbrød 

79- 
 

Rødspættefilet med pommes 

Paneret og friteret rødspættefilet, serveres med pommes frites og hjemmelavet 

remoulade 

85,- 
 

Røget kartoffel 
Ny røgede kartofler med klassisk hønsesalat og stegt bacon, serveres på 

friskbagt rugbrød 
67,- 

Hønsesalat med bacon 

Hjemmelavet hønsesalat, serveres med stegt bacon og hjemmebagt lyst brød 

64,- 

Tatar 

Friskhakket tatar af okseklump, serveres med kapers, peberrod, løgringe, 

æggeblomme på friskbagt rugbrød 

89,- 
 

Kalvelever 

Lun stegt kalvelever serveres i rødvinssauce med bløde løg, stegt bacon og syltede 

agurker og friskbagt rugbrød 

69,- 

Ribbensteg 

Lun ribbensteg serveres med hjemmelavet rødkål, syltede agurker og friskbagt 

rugbrød 

68,- 
 



Juleskinke 
Lun juleskinke serveres med stuvet grønlangkål, hjemmerørt sennep og 

med friskbagt rugbrød 
71,- 

Medister 

Lun medister serveres med grønlangkål og friskbagt 

rugbrød 68,- 

 

Tarteletter 

2 stk. tarteletter med kylling og asparges 

65,- 

 

Æbleflæsk 
Lun æbleflæsk serveres med friskbagt rugbrød 

69,- 
 

Andebryst 
Stegt andebryst med æbler, svesker, rødkål og friskbagt rugbrød 

74,- 

Pariserbøf 

Let stegt tatar serveres med rødbeder, løg, kapers, peberrod, pickles og 

æggeblommer på smørstegt hjemmebagt lyst brød 

128,- 
 
 

Børnemenu 
 

Rødspættefilet 
Paneret og friteret rødspættefilet serveres med pommes frites, ketchup og 

remoulade 
59,- 

 
Pommes frites  

Serveres med ketchup og remoulade 
48,- 

 
Børnesmørrebrød 

3 stk. små smørrebrød, rødspættefilet med remoulade, hønsesalat med stegt bacon 
og ribbensteg med rødkål og syltede agurker 

59,- 



Ost 
 
 

Gammel havn 
Stærk ost, lagret i 18 måneder, serveres med rom, løg og sky på friskbagt rugbrød 

70,- 
 

Camembert frit  
Friteret camembert, serveres med syltetøj og persille på smørristet hjemmebagt 

lyst brød 
65,- 

 
Ostetallerken 

Vesterhavsost og dansk brie serveres med hjemmebagt kiks, vindruer og syltede 
valnødder 

70,- 
 

 
Dessert 
 

Æblekage 
Gammeldags æblekage med flødeskum, gele og karamelliseret rasp 

36,- 
 

Mandelhorn 
Bagt marcipanhorn med mandler og chokolade 

32,- 
 

Rødgrødstrifli 
Rødgrødstrifli med creme, makron og flødeskum 

40,-  
 

2 stk. chokolade 
22,- 

 
Ris a la mande 

Hjemmelavet ris a la mande, serveres med kirsebærsauce 
48,- 

 


