
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, rimmet laks, kyllingesalat, roastbeef og 2 
slags ost. Serveres på fade på bordet. .................................................
 
Christiansøpigens sild 85 kr. 
Serveres med crème fraîche, rødløg, dild og kapers på økologisk 
rugbrød ...............................................................................................

Nye kartofler og matjessild 90 kr. 
Nye kartofler serveres med matjessild, en crème af friskost med 
purløg og dild på økologisk rugbrød. .................................................

Rimmet laks 90 kr. 
Laksen serveres på en fynsk rygeostcrème samt nye kartofler og en 
crudité af asparges med dild og citron på økologisk rygbrød ............

Stenbider 95 kr.  
Røget stenbider serveres med crème fraîche, fintsnittede radiser og 
agurker på økologisk rugbrød ............................................................

Æg og rejer 90 kr.  
Flotte håndpillede rejer serveres med smilende æg, mayonnaise og 
dild på økologisk rugbrød ...................................................................

Klassisk smørstegt rødspættefilet 95 kr.  
Smørstegt rødspættefilet serveret 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. ....................................................................................  

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

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 
stenbiderrogn. Serveres på smørristet økologisk landbrød ................

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

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

Desserter

Rabarber 75 kr. 
Skønne råsyltede rabarber med citronsorbet og crumble under et låg 
af hvid chokolade. Serveres med varm rabarbersirup ........................

Sorbet 60 kr. 
Dagens sorbet .....................................................................................

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

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

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

Hummersuppe  
Kraftig hummersuppe lavet med hvidvin, fond og en anelse fløde.
Serveret med en hummerquenelle, økologisk landbrød og smør.
Serveres også som individuel ret til 95 kr ...........................................

Oxe-filet  
250 g grillet bøf serveret med beurre provençal, grillede grønne 
asparges, rødvinssauce og små nye kartofler. 
Serveres også som individuel ret til 250 kr .........................................

Chokolademoussekage 
Belgisk chokolade-nougat mousse på en sprød nøddebund serveres 
med blød og let syrlig toffee. 
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. 



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

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

Krenkerup Guld, 5,7 vol., 50 cl ..................................................80 kr.
En øl skabt til de gyldne øjeblikke. 
Smagen er dansk, frisk og fyldig med en afstemt balance mellem 
maltens sødme og humlens bitterhed.

Krenkerup Weissbier, 5,1 vol., 50 cl ..........................................80 kr.
Overgæret på traditionel vis, hvilket giver et let bundfald og et
kraftigt, hvidt skum. Den er ufiltreret, og derfor får du flere 
smags- og duftindtryk. Smagen er frisk og frugtig.

Krenkerup Brown Ale 5,3% vol., 50cl.......................................80 kr.
Overgæret øltype, der med sin karakteristiske maltaroma  
forkæler med noter af ristet brød, chokolade og karamel. Den 
ufiltrerede Ale er blød, fyldig og imødekommende med en afdæmpet 
bitterhed fra humletyperne Nordbrauer og Spalt. Den milde sødme 
skaber en perfekt balanceret smagsoplevelse.

Krenkerup 1367 Premium, 4,7 vol., 50 cl ..................................80 kr. 
Smagen har en behagelig sødme fra malten og en forfriskende,  
nænsom bitterhed fra humlen. Den filtrerede pilsnertype er 
brygget på lokale råvarer, som giver en ren, gylden pilsner  
med groft, fast skum.

Dagmar Gylden, 6,0 vol., 50 cl ..................................................80 kr.
Smagen er maltet, sødlig og frugtig. Det er en sød ale med
en anelse hvede. Brygget af vand, malt, humle og gær. Øllen er
ikke pasteuriseret eller filtreret.

Dagmar Bill Brown, 5,2 vol., 50 cl. ...........................................80 kr.
En maltet, frugtig og fyldig mørk ale med en let krydret og  
afbalanceret humle. Brygget af vand, malt, humle og gær. Øllen er 
ikke pasteuriseret eller filtreret. 

Horn Beer Kong Hans, 5,0 vol., 50 cl ........................................80 kr.
Kong Hans er en øl af typen ’kellerbier’, som er en ufiltreret  
økologisk pilsner. Der er brugt appetitlige mængder aromahumle,  
der kommer til udtryk som duft af blomst og frugt. Kong Hans er  
fyldig, rund og festlig.

Nordic, 0,5 vol., 33 cl .................................................................35 kr.
Nordic Gylden Bryg er en klar, alkoholfri pilsnerøl. Øllen  
har en smuk og gylden farve med et perlende  
skum. Smagen er balanceret og byder, trods fraværet af  
alkohol, på fylde og smag.

Hjemmelavet krydderbrændevin
Dild, 4 cl .....................................................................................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 gyldengrøn, og smagen er krydret og forårsagtig. I gamle 
dage blev dild brugt som middel mod hikke.

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 en engel, deraf kvans latinske navn 
archangélica. Kvanbrændevin har en lidt sødlig, krydret smag.

Rabarber, 4 cl ............................................................................68 kr.
Rabarber er en af de første planter, der er klar til høst om foråret. 
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 søde 
retter som desserter.

Gæslinger 4 cl ............................................................................68 kr.
Gæslingerne er rakler af pilens hanblomster. Gæslingerne blev 
blandt andet brugt i middelalderen som behandling mod søvnløshed, 
løsagtighed og feber. Smagen er rund og fyldig og har en eftersmag 
af nødder. 

Pors 4 cl .....................................................................................68 kr.
Porse er en slægt af lave, løvfældende buske. Porse er blevet brugt 
til krydring af 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. Smagen er lidt skarp, krydret og syrlig. 

Rønnebær 4 cl ............................................................................68 kr.
Rønnebær tilhører kernefrugtfamilien. Bærrene er kugleformede 
og rødorange i farven, hvilket giver rønnebærbrændevin en gylden 
gul farve. Smagen er en smule sød med noter af honning og kan 
sammenlignes med Gammel Dansk, som også indeholder rønnebær. 
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