NYTÅRSMENU 2020

SNACKS OG 3 RETTERS MENU
SNACKS
Sprøde rejechips - tærte med hjemmelavet laksemousse hjertesalat med italiensk skinke og peberdressing sprøde dybstegte rejer og kimchi mayonnaise - grillede artiskokker

BRØD
Hjemmebagt foccacia brød med rosmarin
Pisket kærnemælkssmør

FORRET
Skærising stegt på crouton med cremet hummerskum,
fennikelsalat med syltet citron og purløgsolie

HOVEDRET
Grillet oksemørbrad med bøgeha!e, kartoﬀelpuré, syltede rødløg,
sprød panche!a, kartoﬀelchips, timian og trøﬀelsauce

DESSERT
Karamelkage med sprød knas, hvid chokoladecreme med verbena,
hindbærgelé, mangopuré og krystaliseret hvid chokolade

FREMGANGSMÅDE
SNACKS

Ovnen tændes på 200 grader, og de dybstegte rejer lunes i ovnen i cirka 5 minu!er.
Hjertesalaten anre!es med skinke og peberdressing.
De små tærter fyldes med laks og pyntes med lidt dild (fra forre!en).
Det hele kan med fordel anre!es på eget service - enten i skåle som “delemad”
eller portionsanre!et.

Snacks :-)

FREMGANGSMÅDE
FORRET

Ovnen holdes varm på 200 grader, og en stegepande opvarmes til fisken.
Hummerskum lunes i en kasserolle, og fisken steges på den varme pande i smagsneutral
olie med brødsiden nedad, og krydres med salt og peber. Fisken vendes, når crouton er
sprød og gylden. Tilsæt eventuelt en lille klat smør og sæt fisken i ovnen i 5 minu!er for at
færdigtilberede.
Fennikelsalat vendes sammen med syltet citron, friseesalat, dild og purløgsolie.
Fisken tages ud af ovnen, dryppes af på et stykke papir og anre!es i en dyb tallerken med
den marinerede fennikelsalat ovenpå. Hummerskum skummes med en stavblender, og
kommes på tallerken. Anre!es med cirka 2-3 spsk. pr. person,
Brødet lunes i ovnen i cirka 5 minu!er ved 200 grader.

Forret :-)

FREMGANGSMÅDE
HOVEDRET

Ovnen holdes varm på 200 grader.
Obs! Mørbrad kan med fordel tages ud fra køl 15 minu!er inden stegning.
Mørbrad krydres godt med salt og peber, og brunes af i olie på en rygende varm pande
på begge sider. Tilsæt syltede hvidløg og rosmarin. Mørbrad kommes i ovnen i cirka 3-5
minu!er. Derefter skal den trække i cirka 5 minu!er inden servering.
Rist bøgeha!e med lidt olie og smør. Smag til med salt og peber.
Kartoﬀelpuré lunes i ovnen eller i en kasserolle til den er gennemvarm.
Trøﬀelsauce lunes i en gryde ved svag varme.
Kartoﬀelpuré anre!es på en lun tallerken med bøgeha!e og syltede rødløg. Derefter
mørbrad (som med fordel kan skæres i tynde skiver). Re!en pyntes med kartoﬀelchips og
timian. Til sidst hældes trøﬀelsauce på tallerkenen.

Hovedret :-)

FREMGANGSMÅDE
DESSERT

Karamelkagen sæ!es midt på tallerken, ovenpå anre!es mørdejskiks, der pyntes af med
hindbærgelé og mangopuré samt hvid chokoladecreme, og pyntes med den sprøde tuille.
Rundt om kagen drysses den hvide chokoladeknas.

Dessert :-)

Velbekomme!
Hvis I har spørgsmål, kan vi kontaktes pr. telefon på 98 40 80 90 indtil kl. 14.00 den 31/12.
I ønskes et rigtig godt nytår fra hele team 2takt.

