
Frokost 
Jeg har travlt og ønsker min frokost hurtigt (kryds af)

Ved betaling med kreditkort bliver et evt. gebyr fra  
kreditkortselskabet tilføjet regningen.
Vi informerer gerne om allergener.                                                       

Smørrebrød
Frokostanretning 230 kr. pr. person. 
Christiansøpigens sild, gravad laks, kyllingesalat, roastbeef 
og to slags ost. Serveres på fade ved bordet. ...........................
 
Kartoffelmad 80 kr. 
Små nye danske kartofler serveres på økologisk rugbrød med 
purløg, rødløg og mayonnaise .................................................  

Kartoffelmad med matjessild 95 kr. 
Små nye danske kartofler serveres med matjessild på 
økologisk rugbrød med purløg, rødløg og mayonnaise ...........  

Christiansøpigens sild 85 kr. 
Hele sildefileter marineres i sildelage, sandeltræ og husets 
krydderier. Serveres på økologisk rugbrød med små, nye 
danske kartofler, fynsk rygeostcrème, friskklippet purløg, 
æggeblomme, kapers og rødløg ...............................................

Sol over Gråbrødretorv 90 kr.
Varmrøget makrel serveres på økologisk rugbrød med 
friskost, nye danske kartofler, radiser og tørsaltet 
æggeblomme ............................................................................

Gravad laks 90 kr. 
Laksen graves i dild og krydderier efter hjemmelavet gammel 
opskrift og serveres på økologisk landbrød. Hertil klassisk 
hjemmelavet hovmestersauce og marinerede grøntsager ........

Håndpillede rejer 90 kr.  
Håndpillede koldtvandsrejer serveres på økologisk rugbrød 
med smilende æg og purløgsmayonnaise .................................

Klassisk smørstegt rødspættefilet 95 kr.  
Smørstegt rødspættefilet serveres med citron, hjemmelavet  
remoulade og dild på økologisk rugbrød .................................

Kyllingesalat 90 kr. 
Kyllingesalat af fine stykker kylling vendes med æbler i 
yoghurt tilsmagt med brændt karry. Serveres på økologisk 
landbrød med ristede svampe. .................................................  

Flammegrillet roastbeef 95 kr. 
Flammegrillet roastbeef serveres på økologisk rugbrød med 
hjemmelavet pickles, peberrodscrème og frisk karse ..............  

Tatar 95 kr. 
Klassisk tatar rørt med husets tatardressing lavet på 
æggeblomme, løg, kapers og cornichoner. Serveres på 
økologisk rugbrød ....................................................................

Gammel ost 75 kr. 
Serveres på rugbrød med krydderfedt, løg, karse og romsky. 
Dertil et generøst stænk af mørk, caribisk rom ........................

Salatbord + 65 kr.  
Suppler jeres smørrebrød med Peder Oxes salatbord, som 
består af sæsonens grønt. Tag så mange gange, du har lyst ...  

Frokostretter
Stjerneskud 170 kr.  
En dampet og en smørstegt rødspættefilet, citron- og 
tomatmayonnaise, håndpillede koldtvandsrejer, grønne 
asparges og löjrom.  
Serveres på smørristet økologisk landbrød ..............................

Oxe-burgeren 165 kr.  
Klassisk burger med saftig bøf, lagret cheddarost, peberbacon 
burgerdressing, syltede agurker og tomat i en briochebolle.
Serveres med pommes frites og chilimayonnaise .....................

Tartelet a la Peder Oxe 100 kr. 
Tartelet med sprængt kylling serveres med aspargescrème  
og finthakket persille.. ..............................................................

Vegetarretten 180 kr.  
Galette serveres med dampet spidskål, dampede gulerødder  
og sauce af svampe tilsmagt fløde ............................................  

Salatbord - som separat ret 110 kr. 
Salatbordet byder på friske salatskud, f.eks. spinat, rucola, 
hjertesalat og mange andre friske, spændende varer fra 
grønttorvet ................................................................................

Tre retters menu 370 kr. Jeg ønsker en menu (kryds af)

Ærtesuppe 
Ærtesuppe med hele friske ærter pyntet med friskrevet trøffel. 
Serveres med økologisk landbrød og smør.
Serveres også som individuel ret til 115 kr. 

Oxe-filet  
250 g grillet bøf serveret med beurre provençal, sauteret 
spinat og skalotteløg, rødvinssauce og små nye danske 
kartofler. Serveres også som individuel ret til 250 kr ..............

Jordbær
Friske og søde jordbær serveres med en kugle vaniljeis med 
ægte Bourbon-vanilje eller økologisk fløde. 
Serveres også som individuel ret til 80 kr ................................

2 stykker smørrebrød                                       170 kr.

2 stykker smørrebrød og vores salatbord        200 kr.
 
Salatbordet byder på friske salatskud f.eks. spinat, rucola, 
hjertesalat og mange andre friske, spændende varer fra 
grønttorvet. 

Desserter
Chokolademoussekage 80 kr. 
Belgisk chokolade- og nougatmousse på en sprød nøddebund 
serveres med blød og let syrlig toffee ......................................

Sorbet 60 kr. 
Rabarbersorbet serveres med marengs og rabarbersirup .......

To slags ost 60 kr.  
Valgt fra de bedste danske og udenlandske osterier. 
Hertil hjemmebagt knækbrød og kompot .................................

Dagens sødt 50 kr.  
Lidt, men lækkert - forkælelse til kaffen ...................................



Øl 
Peder Oxe øl, 4,8 vol., 33 cl ............................................55 kr.
Økologisk mørk ale fra Ørbæk bryggeri, brygget efter 
traditionen og med kærlighed til vores gæster i Peder Oxe.

Carlsberg Hof fra fad, 4,6 vol., 40 cl ..............................50 kr. 

Tuborg Classic fra fad, 4,6 vol., 40 cl ............................55 kr.

Grøn Tuborg, 4,6 vol., 33 cl............................................45 kr.

Nordic, 0,5 vol., 33 cl ......................................................40 kr.

Hjemmelavet krydderbrændevin
Dild .................................................................................68 kr.
Krydderurten dild er en klassisk ingrediens i den danske 
frokost, og derfor går den også særlig godt til fiskeretter 
som sild og rødspætte. Farven er gylden-grøn, og smagen er 
tydelig af dild med en krydret og dejlig forårsagtig smag. I 
gamle dage blev dild brugt som middel mod hikke.

Rabarber ..........................................................................68 kr
De smukke røde rabarberstængler med de flotte mørkegrønne 
blade vokser i mange haver landet over, men du kan også 
være heldig og finde rabarber, der vokser vildt i naturen. 
Rabarber er en ret ny køkkenurt i Danmark, hvor stilkene 
anvendes. De indeholder bl.a. citronsyre, oxalsyre og 
æblesyre. I 1800-tallet blev rabarber brugt til behandling af 
hjertebanken, skørbug og gigt.
Rabarberbrændevinen har en smuk rød farve, og smagen er let 
syrlig, men stadig sød. Den gør sig særligt godt til lidt sødere 
retter som desserter.

Havtorn ...........................................................................68 kr.
Havtorn er en nordisk, vildtvoksende frugtbusk. Bærrene 
er lysegule til orangerøde stenfrugter på størrelse med ribs 
og solbær. Til brændevin bruges de orange bær. Havtorn 
indeholder en stor mængde c-vitamin, hvorfor den også er god 
mod forkølelse og træthed. Farven er fin orange, og smagen er 
frisk og syrlig.

Slåen ................................................................................68 kr.
Slåen vokser overalt i Danmark. Til brændevin bruges 
bærerne, som er små kuglerunde, blåsorte stenfrugter 
med hvid dug på overfladen. Slåen er rig på C-vitaminer, 
antioxidanter og tanniner. Farven er dybrød med et let blåligt 
skær og smagen er let bitter-sød. 

Røllike ..................................................................... 68 kroner.
Røllike er en af de standhaftigste vilde planter i den danske 
flora. Dens hvide skærme på indtil en halv meterhøj stængel 
skyder op fra lav bladroset. Rølliken plukkes i buket, når 
blomsterne er nyudsprungne, hvide eller svagt rosa. Senere 
bliver blomsterne mere grå eller gullige. Efter et par dages 
tørring i skygge klippes blomsterskærmene af, kommes på 
flaske, dækkes med alkohol og trækker fire-fem dage, hvorefter 
essensen filtreres fra og henstår til klaring.

Skovmærke ......................................................................68 kr.
Skovmærke er en 10-30 cm høj urt, der vokser i muldrige 
løvskove, hvor den danner tætte bestande. Det er en af de 
første grønne planter på skovbunden. Den har en brun, 
grønlig farve. Duften er stærkt krydret, men smagen er sødlig.  
Skovmærke kan forebygge kramper og hjælpe mod søvnløshed. 

Wifi: Pederoxe-Guest
Kode: pederoxe11


