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Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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Velkommen til 
Restaurant Hjejlen 

 
 
 
 
 
Det er med stor glæde, at vi kan byde Dem velkommen i vores smukke omgivelser på Restaurant 
Hjejlen. 
 
Hvem drømmer ikke om at samle sine gæster i smukke omgivelser og blive serviceret af personale 
med hjertet på det rette sted? 
 
Det er vores passion at sørge for, at Deres dag bliver uforglemmelig og ligesom, at De ønsker det. 
Vi er til for jer og bestræber os på at opfylde Deres ønsker, så dagen bliver helt uforglemmelig. 
 
Vores flotte selskabslokale kan rumme helt op til 80 personer.  
 
De er altid velkommen til at ringe eller skrive for at lave en aftale om at komme forbi til en snak 
eller en rundvisning. Selvfølgelig helt uforpligtende. 
 
 
Vores motto er “Vi er til for jer”.  
 
Vi glæder os til at høre fra Jer. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Restauratør Christian Andersen 22318355 
Restaurantchef Nikita Hansen 51422215 

 
Restaurant Hjejlen 

 
86201215 · mail@restauranthjejlen.dk · restauranthjejlen.dk  
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med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-
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Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Mad ud af huset 
 
 
Er I mere til den hjemmelige hygge, eller har I fundet lokaler men mangler nogen til at lave maden, 
så hjælper vi gerne. Ring eller skriv til os for at lave en samtale med restaurantchefen Nikita 
Hansen, og I kan herved sammen sætte jer ned og finde den bedste sammensætning af menu til jer.  
 
 
Der findes alle slags løsninger for mad ud af huset hos os. 

− Afhentning af maden på aftalt tidspunkt med udførlig instrukser fra køkkenchefen. 
− Udbringning af maden (min. 15 couverter) 

o 0-20 km. kr. 400,- 
o 20-50 km. kr. 500,- 

 
(Al service og emballage leveres tilbage i rengjort tilstand efter aftale. Ønsker i servicen hentet 
gælder samme priser som ved levering).  

− Kokke- og/eller tjenerhjælp koster 499,- inkl. moms pr. påbegyndt time pr. tjener/kok fra 
afgang til hjemkomst. 

− Totalløsning, hvor vi medbringer alt – Ring og hør nærmere. 
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Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
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Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
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sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
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med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
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hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Mad ud af huset 
 
 
Er I mere til den hjemmelige hygge, eller har I fundet lokaler men mangler nogen til at lave maden, 
så hjælper vi gerne. Ring eller skriv til os for at lave en samtale med restaurantchefen Nikita 
Hansen, og I kan herved sammen sætte jer ned og finde den bedste sammensætning af menu til jer.  
 
 
Der findes alle slags løsninger for mad ud af huset hos os. 

− Afhentning af maden på aftalt tidspunkt med udførlig instrukser fra køkkenchefen. 
− Udbringning af maden (min. 15 couverter) 

o 0-20 km. kr. 400,- 
o 20-50 km. kr. 500,- 

 
(Al service og emballage leveres tilbage i rengjort tilstand efter aftale. Ønsker i servicen hentet 
gælder samme priser som ved levering).  

− Kokke- og/eller tjenerhjælp koster 499,- inkl. moms pr. påbegyndt time pr. tjener/kok fra 
afgang til hjemkomst. 

− Totalløsning, hvor vi medbringer alt – Ring og hør nærmere. 
  

BRUNCH 
 
Christiansø pigens sild og hjemmelavet karrysalat 
Røræg og tørsaltet peberbacon 
Små krydret okse pølser 
Parmaskinke 
Fennikel salami  
Grillede sæson grønsager 
Rilette af varmrøget laks på crouton 
Tartiflette – kartofler, fløde, løg, bacon og reblochon 
Lun hjemmelavet postej med ristede svampe 
Vanilje skyer med friske frugter, bær og nødder 
Udvalg af Arla Unika oste og portvins syltede figner 
Frisk udskåret frugt  
Udvalg af hjemmelavede marmelader  
Hjemmebagte amerikanske pandekager og ahorn sirup 
Chokolade croissanter  
Hjejle rugbrød  
Blandet rundstykker 
Franskbrød 
Skovbær smoothie  
2 slangs økologisk juice 
Mælk 
Kaffe og the  
 
Pr. person     kr. 319,- 
 
 
 

Min. 20 couverter 
Vores basis arrangement er på 3 timer hvorefter der opkræves 39,- pr. gæst pr. påbegyndte time. 

Arrangementet skal være startet senest 10.30. 
Ved senere opstart bliver der en merpris på 50,- pr. gæst. 

  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Min. 20 couverter

Min. 20 couverter

Min. 20 couverter

Min. 15 couverter

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  

Knaps Klassiske    kr. 299,- 
- Husets hvide sild med hjemmerørt karrysalat 
- Pandestegt rødspættefilet med hjemmelavet remoulade 
- Vores røget laks med stuvet spinat 
- Ole A`s deller og hjemmelavet rødkål 
- Hjemmelavede tarteletter med høns i asparges 
- Mørbradbøf med champignon a la creme med sur og sødt 
- Udvalg af danske og franske oste med portvins figner og nødder 
- Gammeldags æblekage med makroner og flødeskum  
 
Restaurant Hjejlens Elegante   kr. 379,- 
- Håndpillede rejer i sprød salat med asparges og madeiradressing 
- Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie 
- Gravad dansk kalv med peberods fløde og sprøde løg og salater 
- Rosastegt Omaha cuvette med timianglace 
- Rosmarin marineret svinefilet royal  
- Salat a la cæsar med kylling 
- Ovnbagte petit kartofler vendt i urter  
- Lun tarte tatin med kanel creme fraiche 
- Mini crème bruleé  
 
Inspiration fra Italien    kr. 399,- 
- Bruchetta med tomat, løg og basilikum 
- Torsk a la provancale – oliven – basilikun – tomat 
- Carpaccio med pesto a la genovese, oliven, ruccola og parmasan 
- Vitello tonnato 
- Små lune meatballs serveret i glas med friteret pasta og tomatsalsa 
- Cremet risotto med svampe og trøffel 
- Porchetta med sprød ratatouille 
- Kalv stegt med parma, oliven og soltørret tomater 
- Tiramisu  
- Toscatærte  
 
Drewsens Luksuriøse    kr. 419,- 
- Black tigerrejer i panko med hjemmelavet hot n sweet sauce 
- Helleflynder i grøn krydderkåbe med hvidvinssauce 
- Koldrøget laks med krydderurtecreme 
- Tynde skiver af røget krondyr med syltede bøgehatte 
- Rosastegt oksemørbrad med trøffelglace 
- Saftig perlehønebryst 
- Grov sprød Ratatouille med urter og hvidløg 
- Butterdejsindbagte kartofler 
- Hjemmelavet Gateau Marcel med husets sorbet 
- Udvalg af oste fra Arla Unika med sødt og sprødt  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
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sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
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Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Til alle forretter serveres der hjemmebagt brød samt smør. 
 
 

Selskabsretter 
Vi tager med glæde specielle hensyn til vegetar og allergier m.fl. Dette skal blot oplyses på forhånd. 
 
 
Forretter 
Hjemmelavet tunmousse med rejer og salat  kr. 89,- 

Tarteletter med høns i asparges kr. 89,- 

Krabbe og krebs – sprød salat – asparges – hjemmelavet madeiradressing kr. 99,- 

Rejecocktail med håndpillede rejer – salat – tomat-madeiradressing kr. 99,- 

Hjemmerøget norsk fjordlaks – smørristet brød – spinatcreme kr. 99,- 

Luksus fiske og skaldyrs tallerken – salater – urter kr. 159,- 

Variation af laks – Rilette af varmrøget med friske urter og creme fraiche kr. 109,- 
–  Koldrøget på crouton med rygeost sifon – Tatar af koldrøget og fersk laks. 
Rørt med sennep og citron  

*Stegte kammuslinger med mandler – blomkål på 3 måder; pure, brunet,  kr. 119,- 
crudite – friske urter 

Skindstegt sandart med løgsortiment; sprøde – bløde – sure – søde kr. 109,- 

Flamberet vesterhavstorsk – syrlig æbler – dijonaisse – rødbeder – urter  kr. 99,- 
– sprød malt – peberrod 

Langstidstilberedt sous vide – kold selleri jus – selleri pure – dildolie kr. 99,- 

Torsk stegt med souffle og sprød kartoffelskræl – beurre blanc – asparges kr. 99,- 

*Havtaske stegt med kryddersouffle i sprød crouton – gulerodspure – urter – olie kr. 129,- 

*Dampet pighvar – stegt jomfruhummer – hollandaise – brændte løg – ærter – røg kr. 139,- 

Variation af Grambogaard kylling – sprødt skind med flødeost og karse – terrin af  kr. 109,- 
confiteret lår – kyllingelever mousse med vilde svampe 

*Variation af krondyr fra Frijsenborgskoven – røget kølle med mørke bær  kr. 129,- 
– gravad filet og syltede bøgehatte – mini ragout indbagt i butterdej 

*Perlehøneterrin svøbt i parmaskinke fra slagter Munch – små salater – sauce verte  kr. 129,- 
– smilende vagtelæg – trøffelsne – syltede løg 

Vores bouillabaisse – pighvar – jomfruhummer – safran – dild kr. 118,- 

Kartoffel/porresuppe – sprødt kalvebacon – syltede brændte porre – saltbagt kartoffel kr. 99,- 



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Oksehale consommé – KRAFTIG suppe – terrin med hakket oksehale – urter kr. 118,- 

Flødelegeret aspargessuppe – aspargesnitter – kødboller kr. 89,- 

Hummersuppe – cognac – ristede hummerhaler kr. 99,- 

Gullachsuppe – løg – paprika – oksekød – kartofler kr. 99,- 

 
Alle fiskeretter kan vælges som hovedretter med en merpris på 139,- 
Der serveres lunt brød og smør til alle relevante forretter og supper. 
 
 
Hovedretter 
Gammeldags flæskesteg af svinekam – hjemmelavet rødkål – surt – brunede  kr. 199,- 
og hvide kartofler – flæskestegs sauce 

Gammeldags oksesteg af prima dansk culotte – sukkerbrunede løg  kr. 199,- 
– gulerødder - surt og sødt – flødesauce 

Helstegt svinemørbrad – parmaskinke – årstidens grønt – sauce saltimbocca kr. 209,- 

Krydderurtefaseret kalkunbryst – hønse-cremesauce – estragon kr. 189,- 

Rosastegt dansk lammefilet – ratatouille – bagt hvidløg – Pommes Anna – rosmarinsky kr. 229,- 

Rosa kalvemørbrad – selleripure – confiteret selleribåd – bagt mini gulerødder  kr. 279,- 
 – Trøffelsauce – dagens kartoffel 

Krogmodnet oksehøjreb stegt i minimum 12 timer – variation af gulerod;  kr. 259,- 
flan, pure og bagt – hjemmelavet bearnaise – stegte kartofler 

Supreme bryst af Grambogaard hane – årstidens grønt – timian cremesauce  kr. 229,- 
- pommes fondant 

Dansk oksemørbrad – letrøget ærtepure – saltbagt løg – sprøde løg  kr. 279,- 
– balsamico scharlotter – Pommes Anna – glace 

Letrøget andebryst – rødbeder – pastinak kroket – foie gras creme sauce kr. 249,- 

*Krondyrsfilet – skovens vilde svampe – beder og bær – vildtsky – kartoffel kr. 299,- 

 
Der tages forbehold for ændringer i garniture og kartoffel efter årstid 
 
  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
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hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Dessert 
Fromage efter eget valg (citron, appelsin, rom) kr. 79,- 

Gateau Marcel chokoladekage – braiseret ananas – mango sorbet kr. 89,- 

Lun chokoladesouffle – citrusmarineret jordbær – vanilje iscreme kr. 89,- 

Creme Brûleè – syltede bær – husets sorbet kr. 99,- 

Hjejlens Grand Dessertallerken – kager – bær – sorbet kr. 139,- 

Pina Colada – braiseret ananas – pina colada is – kokos og lys romsifon kr. 99,- 

Citroner er søde – fromage – sorbet – citron mazarin – broken gel –  sirup – melisse kr. 129,- 

Bananasplit anno 2018 – banankage – flamberet banan – karamelliseret hasselnød – 
Banan/chokolade sifon kr. 119,- 

 
 
Natmad (Se supper under forretter) 
Små hjemmelavede frikadeller med kold kartoffelsalat, rødbeder og rugbrød kr. 99,- 

Kokkeelevens hjemmelavet biksemad med sauce bearnaise og rødbeder kr. 99,- 

Hotdogsbuffet med det hele kr. 99,- 

Æggekage med tomat, purløg og bacon samt rugbrød kr. 99,- 

Pulled pork burger med coleslaw kr. 99,- 

Ostegratineret nachos med kylling, guacamole, salsa og creme fraiche kr. 99,- 

Ribbenssandwich med rødkål og mayonnaise kr. 99,- 

Dansk pølsebord med skåret pålæg, lun leverpostej, tilbehør, rugbrød og smør kr. 99,- 

 
 
 
  

Rabat på listepriser for selskaber over 30 personer

-15%
i Januar-Februar-Marts og Oktober-November



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Børnemenu - kun for børn under 12 år 
Rødspættefilet kr. 79,- 

Røde pølser kr. 79,- 

Kyllingedrumstick kr. 89,- 

Hjemmelavet pølsehorn (2 stk.) kr. 79,- 

 

Alle børneretter serveret med pommes fritter samt grøntsagsstave og dyp. 

 

Pandekager med is kr. 79,- 

Isdessert kr. 79,-  

 
 
Kaffen og lidt sødt dertil 
Kaffe og the kr. 39,- 

Blandede småkager kr. 39,- 

Nøddehorn kr. 45,- 

Kransekage petit four (3stk.) kr. 39,- 

Håndlavet chokolade fra Kathrine Andersen (3 stk.) kr. 39,- 

Hjemmelavet 3 lags luksus lagkage kr. 49,- 

Hjejlens kringle kr. 32,- 

Hjemmelavet Petit four (2 stk.) kr. 39,- 

  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Børnemenu - kun for børn under 12 år 
Rødspættefilet kr. 79,- 

Røde pølser kr. 79,- 

Kyllingedrumstick kr. 89,- 

Hjemmelavet pølsehorn (2 stk.) kr. 79,- 

 

Alle børneretter serveret med pommes fritter samt grøntsagsstave og dyp. 

 

Pandekager med is kr. 79,- 

Isdessert kr. 79,-  

 
 
Kaffen og lidt sødt dertil 
Kaffe og the kr. 39,- 

Blandede småkager kr. 39,- 

Nøddehorn kr. 45,- 

Kransekage petit four (3stk.) kr. 39,- 

Håndlavet chokolade fra Kathrine Andersen (3 stk.) kr. 39,- 

Hjemmelavet 3 lags luksus lagkage kr. 49,- 

Hjejlens kringle kr. 32,- 

Hjemmelavet Petit four (2 stk.) kr. 39,- 

  

Drikkevarer 
Vi tager med glæde specielle hensyn til vegetar og allergier m.fl. Dette skal blot oplyses på forhånd. 
 

Velkomsten 
Gin Hass  kr. 79,- 

Kir Royal kr. 65,- 

Cava Semi Secco kr. 55,- 

Cava Brut kr. 55,- 

Cava Brut Rose  kr. 55,- 

 

Vi tilbyder også diverse snacks og appetizer til velkomsten. Spørg for nærmere information. 

 

Øvrige 
Øl kr. 35,- 

Special (Ugelris Grauballe - bryghus øl (0,5l) kr. 79,- 

Sodavand kr. 35,- 

Cognac kr. 39,- 

Likør kr. 39,- 

Spiritus pr. flaske 70 cl. kr. 699,- 

Spiritus 2 cl. kr. 39,- 

Øl, vand og husets vine ad libitum i 6 timer inkl. velkomstdrink og kaffe/the kr. 425,- 

Husets vine ad libitum under middagen kr. 299,- 

  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
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sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
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Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
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Lokaler 
På Restaurant Hjejlen råder vi over 3 smukke lokaler i forskellige størrelser.  

 
 
 
Hjejlestuen 
Vores største lokale kan rumme op til 80 personer. Det ligger på 1. sal med en fantastisk udsigt over 
havnen og søen. 
 
Knapsstuen 
Lokalet ligger i forlængelse af vores a la carte restaurant. Det kan skærmes af, så I kan holde Jeres 

fest helt privat og ugeneret i de smukke omgivelser med udsigt til havnen og søen 
 
Rosenstuen 
Lokalet på første sal med plads til 25-30 personer. Et hyggeligt lokale med udsigt over havn og 
søen. 

 
 
Der findes forskellige bordopstillinger i lokalerne, og vi bestræber os på at opfylde lige netop Jeres 
ønsker. Spørg for billeder af diverse bordopstillinger til inspiration. 
 

Vi har kapacitet på 90-200 gæster i eksterne lokaler eller telt. Intet selskab er for stort eller småt. 
Kontakt restaurantchef Jonas Bak eller køkkenchef Mikkel Nesbit Andersen for at høre om vores 
muligheder. 
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Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
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Lokaler 
På Restaurant Hjejlen råder vi over 3 smukke lokaler i forskellige størrelser.  

 
 
 
Hjejlestuen 
Vores største lokale kan rumme op til 80 personer. Det ligger på 1. sal med en fantastisk udsigt over 
havnen og søen. 
 
Knapsstuen 
Lokalet ligger i forlængelse af vores a la carte restaurant. Det kan skærmes af, så I kan holde Jeres 

fest helt privat og ugeneret i de smukke omgivelser med udsigt til havnen og søen 
 
Rosenstuen 
Lokalet på første sal med plads til 25-30 personer. Et hyggeligt lokale med udsigt over havn og 
søen. 

 
 
Der findes forskellige bordopstillinger i lokalerne, og vi bestræber os på at opfylde lige netop Jeres 
ønsker. Spørg for billeder af diverse bordopstillinger til inspiration. 
 

Vi har kapacitet på 90-200 gæster i eksterne lokaler eller telt. Intet selskab er for stort eller småt. 
Kontakt restaurantchef Jonas Bak eller køkkenchef Mikkel Nesbit Andersen for at høre om vores 
muligheder. 

  

Festarrangement – all inklusiv 
 

Husets velkomstdrink 
Forret 
Hovedret 
Dessert 

Husets vine ad libitum 
Kaffe og the 
Husets cognac eller likør (1 pr. person) 
Fri bar med øl, sodavand og husets vine i max 7,5 time 
Isvand ad libitum 

Natmad 
Stofservietter og duge 
Blomster dekorationer 
Levende lys på bordene 
Professionel assistance gennem hele forløbet 
Personlig samtale omkring menu og vine 

  
 
Total for ovenstående pr. person kr.995,-  
 
Ved valg af *stjernemarkeret menu kommer der et tillæg på 29,- pr. couvert 

 
Minimum 15 couverter – festarrangementet har en varighed på 7,5 time. 
Herefter er prisen pr. tjener pr. påbegyndte time 499,- og der afregnes efter forbrug. 

  



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
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& godt rugbrød 119,-
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Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
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Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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og praktiske oplysninger 
 

Afregning sker på dagen efter festens afslutning medmindre andet er aftalt. Der kan afregnes med danske kontanter og 
alle slags kort.  
 
Borddekorationer kan bestilles gennem Restaurant Hjejlen. Priserne er 95,- for almindelig dekorationer og 185,- for 
store center dekorationer. I er også meget velkommen til selv at medbringe blomster og pynt. 
 
Bordplan og bordkort laves af værstparret. Vi sørger for at dække op efter den aftalte bordplan, og vi vil også gerne 
være behjælpelig med at sætte bordkort på. Vi beder Dem venligst (men bestemt) om at aflevere bordplan på mail senest 
mandag før afholdelse af festen og bordkortene senest dagen før – medmindre andet er aftalt. Vi vil også meget gerne, at 
bordkortene bliver leveret sorteret efter bordplanen. ALT pynt udover bordkort vil vi meget gerne hjælpe med, der vil 
dog blive faktureret 1000,- for dette. I er også velkommen til selv at pynte op på aftalt tidspunkt. 
 
Couvertantal skal meddelelses senest 5 dage før festen på mail. Herefter vil der blive afregnet for det bestilte antal. 
 
Gaver og andre værdigenstande som bliver opbevaret i lokalet eller garderobe er på eget ansvar. 
 
Musik. Opstilling af musik skal ske efter aftale med Restaurant Hjejlen en uge før festen. Vær opmærksom på, at musiker 
ifølge deres kontaktrakt normalt har krav på mad og drikke. Vi tager 195,- pr. couvert musikermad 
 
Reservationsgebyr forekommer ved alle reservationer på over 20 personer. Der vil blive sendt en faktura på 3000,-, som 
naturligvis vil blive fratrukket på dagen. 
 
Proppenge udgør 235,- pr. åbnet flaske i henhold til dansk lovgivning, hvis I selv ønsker at medbringe vinen til Jeres fest. 
 
Priser. Vi forbeholder os retten til prisstigninger samt ændringer i de anførte menuer. 
 
Rygning. Vi gør opmærksom på, at der ifølge dansk lovgivning pr. 15. august 2007 ikke må ryges på Restaurant Hjejlen 
samt i vores lokaler. Vi henviser til vores smukke udendørs arealer og beder dem venligst (men bestemt) om at bruge de 
opstillede krukker og askebægere. 
 
Skader på inventar og hærværk udøvet i forbindelse med selskaber, hæftes for af værtsparret. Kommer der opkast på 
gulvtæpper i lokale eller på værelser bliver disse renset på værtsparrets regning. 
 
Småkager er i meget velkommen til at medbringe selv. Vi opkræver da blot 10,- pr. person, som dækker servietter 
og/eller service.  
 
Specielle hensyn. Er der blandt gæsterne diabetikere, vegetarer m.fl. tager vi med glæde hensyn til dette. Dette skal vi 
dog informeres om senest 5 dage før festen. 
 
Toastmaster. Er der arrangeret toastmaster beder vi dem meddele ham/hende om at henvende sig til den 
ansvarshavende tjener ved ankomst for at koordinere dagens/aftens forløb.  
 
Taxi. Har i eller jeres gæster brug for en taxi til eller fra festen kan i kontakte Silkeborg Taxi på 86806060 
 
Horesta. Vi er medlem af brancheforeningen Horesta. 
 
Festens varighed 
- Frokostselskab uden natmad – 5 timer 
- Frokost selskab med natmad – 7 timer 
- Aftensselskab uden natmad – 6 timer 
- Aftenselskab med natmad – 7 timer 
Efterfølgende vil der blive opkrævet 499,- pr. tjener pr. påbegyndte time. 



Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-

Frokost a la carte
Serveres fra 11.45 – 15.45. Side 1/2

Bruchettas
Tomat, chalotter, oliven, basilikum, salater 98,- 

Rejemaden
Håndpillede rejer, hjemmebagt brød
hummer mayonnaise, citron & urter 119,-

Andersen’s herregårds frikadelle L 
Forkælet med masser af fløde, hertil agurkesalat 
& godt rugbrød 119,-

Tarteletten XL
Dansk ung hane i asparges veloute i tartelet,
sprødt kyllingeskind, asparges i vinaigre, frise & urter 139,-

Cæsar salat a la hjejlen
Stegt unghane, romani salat, vores dressing, 
sprødt kyllingeskind, crouton, saltede mandler & surt 139,-

Sildetallerken
Vores egen kryddersild med pisket urtefraiche, lun stegt sild 
med bløde løg sennep og rødbeder, hvide sild med karrysalat,
hjemmelavet krydder fedt & smør 149,-

Carpaccio 
Kalvemørbrad, rugchips, purløgscreme, cry, syltede svampe,
bittersalat & hjemmebag 149,-

Hjemmerørt tatar
Grov sennep, rødbede chips, estragonmayo, rugcrumble, 
frisk peberrod & syltede løg 158,-

Knap’s the double
2 pandestegte rødspætte filet med rejer,  
hjemmelavet remoulade, rugbrød & citron 159,-
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