FRA HAVET
MARINEREDE SILD med løg, tomat og kapers 75,KARRYSILD med æbler, æg, løg og kapers 78,ESTRAGONGSILD med æble, tomat, rødløg og kapers 78,CRISTIANSØ SILD lune kartofler, cremefraiche med rødløg og kapers 89,SARDINER I TOMAT ristede brød med tomat, løg, kapers og mayo 84,SNAPSEMAD med kartofler, ansjoser, løg og mayonnaise 84,ÆG & REJER æg med mayo og friskpillede søkogte grønlandske rejer 82,SOL OVER GUDHJEM 98,
røget bornholmersild, radiser, purløg og æggeblomme
SILDEANRETNING 3 slags sild efter køkkenets valg, med garniture 168,RØDSPÆTTEFILET med remoulade og citron 98,
RØDSPÆTTEFILET en dansker 128,med mayonnaise, friskpillede søkogte grønlandske rejer og citron
RØDSPÆTTEFILET en svensker 128,med remoulade, friskpillede søkogte grønlandske rejer og citron
VORES RØDSPÆTTER ER ALTID SMØRSTEGTE
JÆGERHUSETS RØGET LAKS med purløgscreme, sennepskartofler 128,JÆGERHUSETS RØGET LAKS salat, kartofler, agurk og rugbrød chips 135,FRA MARKEN
KARTOFFELMAD med bacon, løg, purløg, ristede løg, og mayo 78,TARTELETTE med høns, sprødt skind og asparges 92,HØNSESALAT med bacon og stegte svampe 86,RULLEPØLSE smurt med fedt og serveret med løg, sky og sennep 76,MØRBRADBØF med bløde løg og agurkesalat 98,MØRBRADBØF med svampe à la creme og bacon 115,DYRLÆGENS NATMAD hjemmeleverpostej, saltkød, sky og rå løg 89,LUN HJEMMELAVET LEVERPOSTEJ 84,med ristede svampe, bacon, agurkesalat og rødbeder
FRIKADELLER med kold kartoffelsalat 92,ROASTBEEF med remoulade, peberrod og ristede løg 86,ROASTBEEF med bløde løg og spejlæg 110,HAKKEBØF med bløde løg, spejlæg og agurkesalat 110,PARISERBØF (LET STEGT) 128,med rå løg, kapers, pickles, rødbeder, peberrod og æggeblomme
TATAR AF OKSE 120,med rå løg, kapers, pickles, peberrod og æggeblomme
ÆGGEKAGE med bacon, tomat, purløg og sennep (nok til to 198,-) 115,OST OG KAGE
DEN UNGE OST på hvidt brød 72,DEN GAMLE OST på rugbrød med fedt, sky, løg og rom 86,-

DEN ÆLDSTE OST på rugbrød med fedt, sky, løg og rom 92,GORGONZOLA på smørristet rugbrød, rødløg og æggeblomme 96,GAMMELDAGS ÆBLEKAGE 72,DAGENS TÆRTE med cremefraiche68,DAGENS KAGE 55,PANDEKAGER og vaniljeis 55,PETIT DE FOURS pr. stk. 26,FROKOSTANRETNING 215,(serveres over to gange)
Karrysild, æg, dild, tomat, kapers
Pandestegt rødspættefilet, remoulade og citron
Hjemmerøget laks, purløgscreme
Hønsesalat, bacon og champignons
Mørbradbøf med blødeløg og surt
Ost med syltede nødder
STOR ANRETNING 255,(serveres over tre gange)
Marineret sild, tomat, løg, kapers
Karrysild med æbler, æg, løg og kapers
Pandestegt rødspættefilet, remoulade, citron
Hjemmerøget laks, purløgscreme
Hønsesalat med bacon, champignons
Mørbradbøf med svampe a la creme
Lun leverpostej med bacon og agurkesalat
Den gamle ost, sky, løg, rom
eller gammeldags æblekage

