
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. ...........................

Christiansøpigens sild 85 kr. 
Hele sildefileter marineres i sildelage, sandeltræ og husets 
krydderier. Serveres på økologisk rugbrød med crème fraîche, 
friskklippet purløg, æggeblomme, kapers og rødløg ...............

Marineret høstsild 80 kr. 
Silden serveres på økologisk rugbrød med karrysalat, 
smilende æg og dildsyltet perleløg ...........................................  

Stegt sild 80 kr.
Sildefilet stegt i hjemmelavet sildelage med sennep. Serveres 
på økologisk rugbrød med syltede løg og kapers .....................

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

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 
hjemmesyltede agurker, sprøde løg, peberrodscréme og 
brøndkarse ...............................................................................  

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

Kartoffelmad 75 kr. 
Danske kartofler serveres på økologisk rugbrød med purløg, 
rødløg og mayonnaise ..............................................................  

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, syltede 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 .....................

Hel rødspætte 175 kr.
Smørstegt rødspætte serveres med små kartofler, citron  
og smørsauce.. .........................................................................

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, 
sensommersvampe, rødvinssauce og små nye kartofler. 
Serveres også som individuel ret til 250 kr ..............................

Rødgrød med fløde
Mormors evige klassiker, rødgrød lavet på sensommerens 
røde bær serveret med cremet 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
Gammeldags æblekage 80 kr. 
Gammeldags æblekage lavet på sæsonens æbler. Serveres 
med makroner og flødeskum ....................................................

Sorbet 60 kr. 
Dagens sorbet. Spørg venligst din vært eller værtinde om 
dagens sorbet  ..........................................................................  

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 
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.

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.

Hjemmelavet krydderbrændevin
Islandsk mos, 4 cl ............................................................68 kr.
Islandsk mos findes særligt i det uforurenede højland på 
Island. I mange århundrede var Islandsk mos kendt som et 
middel mod mange åndedrætsproblemer. Når det koges, 
dannes der et stof, som siges at lindre irriterede slimhinder i 
halsen. Det er stadigvæk en del af den daglige kost på Island, 
da man mener, at det kan hjælpe mod dyspepsi og bronkitis. 
Smagen er frisk og efterfulgt af en bitterhed, som passer godt 
til de danske frokostretter. 

Perikum, 4 cl ...................................................................68 kr.
Perikum vokser i de fleste egne langs markskel eller veje.  
Der ses dens guldgule, ofte lidt rødlige blomster samlet i 
en kvast på ranke. Perikum er nok den krydderbrændevin, 
der gennem tiderne er blevet tillagt størst lægelig virkning, 
herunder lindring af mavesmerter. Den har en meget smuk, 
dybrød farve, der stammer fra de gule blomster, og en meget 
fin smag.

Kvan, 4 cl ........................................................................68 kr.
Kvan bliver op til to meter høj med en glat, rødlig stængel 
og kugleformede, hvidgrønne blomsterskærme. Kvan blev 
i middelalderen og senere anvendt som lægeplante. Man 
mente, at planten var en gave fra englen Angulus, deraf kvans 
latinske navn archangélica. Kvanbrændevin har en lidt sødlig, 
krydret smag.

Porse, 4 cl .......................................................................68 kr.
Porse er en slægt af lave, løvfældende buske, som primært 
vokser i Vest- og Nordjylland. Porse er blevet brugt til at 
krydre øl og mjød i over 1000 år. I middelalderen brugte 
man også porse til at forebygge hårtab og til at styrke 
maven. Det var også et værn mod hekse og trolde. Farven 
på porsebrændevin er dyb gylden, og smagen er lidt skarp, 
krydret og syrlig. 

Brombær, 4 cl..................................................................68 kr.
Brombær gror i Danmark og kan findes på overdrev, i krat, 
skovbryn og hegn. Før i tiden blev brombær brugt til at 
helbrede maveonde og uren hud. Den meget flotte og tydelige 
røde farve afspejler også smagen, som er meget tydelig af 
brombær og sødme.

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.
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