
Appetizer

Torpedoreje med kimchimayo og hjertesalat
Glaseret svinebryst med teriyaki og sesam 

Sprøde rejechips med soyamayo
Hjertesalat med italiensk skinke og gomadressing

Brød

Foccacia brød og pisket kærnemælks smør

Forret

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

Hovedret

Oksemørbrad med røget kartoffelkroketter, bøgehatte, timian,  
syltede rødløg og rødvinssauce

Dessert

Frangipane tærte med marcipan og abrikos,  
hvidchokoladecreme med citronverbena, abrikoscreme,  
crispy pearls og crumble af karamelliseret hasselnødder
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Fremgangsmåde
 

APPETIZER

OBS: Boksen med krydderurter er til de forskellige retter. 

Ovnen tændes på 200 grader.  
 
De dybtstegte rejer lunes i ovnen i cirka 5 minutter. Herefter afkøles de let og  
anrettes med hjertesalat, kimchimayo og dild. 

Glaseret svinebryst kommes i ovnen sammen med rejerne og lunes i cirka 5-7 minutter. 
Drysses med sesam og pyntes med koriander og 1 tynd skive chili. 

Resten af hjertesalaten anrettes med gomadressing og skinke, og pyntes med 
brøndkarse. 

De sprøde rejechips serveres med soyamayo. 

Det hele kan med fordel anrettes på eget service - enten i skåle som “delemad” eller 
portionsanrettet. 
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FORRET

Ovnen holdes varm på 200 grader, og en stegepande opvarmes til fisken.  
 
Foccacia lunes i ovnen i cirka 5 minutter ved 200 grader. 

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 brødet er sprødt og gyldent. Tilsæt eventuelt en lille klat smør, og sæt 
fisken i ovnen i 5 minutter for at færdigtilberede.  
 
Fennikelsalat vendes sammen med syltet citron, friseesalat, dild og purløgsolie. 

Fisken (og foccacia) tages ud af ovnen, dryppes af på et stykke papir og anrettes 
i en dyb tallerken med den marinerede fennikelsalat ovenpå. Hummerskum 
skummes med en stavblender, og kommes på tallerkenen. Anrettes cirka 2-3 spsk. 
pr. person. 
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HOVEDRET

Ovnen holdes varm på 200 grader. 

OBS. Mørbrad kan med fordel tages ud fra køl 15 minutter 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 timian (gem lidt timian til anretning). 
Mørbrad kommes i ovnen i cirka 3-5 minutter. Derefter skal den trække i cirka 5 
minutter inden servering. 

Rist bøgehatte i lidt olie og smør. Smag til med salt og peber. 

Kartoffelkroketter lunes i ovnen i cirka 10 minutter. 

Rødvinssauce lunes i en gryde ved svag varme. 

Kartoffelkroketter anrettes på en lun tallerken med bøgehatte og syltede rødløg. 
Derefter mørbrad (som med fordel kan skæres i tynde skiver). Retten pyntes med 
timian. Til sidst hældes rødvinssauce på tallerkenen.  



Fremgangsmåde
 

DESSERT

Tærten tages ud fra køl cirka 15 minutter inden servering og pyntes med små  
“dutter” af skiftevis verbena- og abrikoscreme. Crumble drysses på med en lille ske. 
Pyntes med skovsyreblade. 

Velbekomme!

Hvis du/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.


