
Appetizer

Krustader med varmrøget lakserillette
Sprøde risottokugler med trøffel og trøffelmayo 

Små ostevandbakkelser med gammelknascreme og parmaskinke
Sprøde wontons med Piwidressing

Brød

Foccacia brød og pisket kærnemælks smør

Forret

Skummende hummersuppe med sprød hummer ballotine, dild,  
fennikel crudité og krydderurteolie

Hovedret

Sous vide og rosastegt kalveculotte med persillepuré, pommes Dauphinoise tærte
gratineret med parmesanost, persillerod og rødvinssauce

Dessert

Hjemmelavet karamel-chokoladecreme med passionfrugtmousse, marengs og
crümble af karameliserede hasselnødder, pistacier, hindbær og saltkaramel
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Fremgangsmåde
 

APPETIZER

Tænd ovnen på 200°C

Krustader med varmrøget lakserillette, cremefraiche og urter
Lakserilletten anrettes i krustader og pyntes med lidt dild  

(Findes sammen med fennikel, til forret)
~~~

Arancini – sprøde risottokugler med trøffel og trøffelmayo
Risotto kuglerne lunes 5 minutter i ovnen, afkøles let og anrettes med trøffelmayo og kørvel

~~~
Gougére – små ostevandbakkelser med gammelknascreme og parmaskinke

Ostevandbakkelse lunes i ovnen, cirka 3-4 minutter, skæres over og anrettes med  
skinke og gammelknascreme

~~~
Sprøde wontons med Piwidressing, karse og porrer dust

Anrettes med små ”dutter” af piwidressing og drysses med karse



Fremgangsmåde
 

BRØD

Hjemmebagt foccaciabrød med rosmarin og olivenolie og pisket kærnemælkssmør.
Foccacie brødet lunes 5 minutter i ovnen

Skummende hummersuppe med sprød hummer ballotine, dild,  
fennikel crudité og krydderurteolie

Hummer ballotine lunes i den varme ovn cirka 6-7 minutter

Suppen lunes i en kasserolle 

Fennikelsalat vendes med dild og lidt af den grønne olie, 
Tilsæt evt. et par dråber citronsaft, og krydder med salt og peber.

Ballotine tages ud af ovnen (sammen med brødet) anrettes midt i en  
dyb tallerken med fennikel salat ovenpå

Hummerskum skummes med en stavblender, og kommes på tallerkenen.  
Den resterende grønne olie dryppes rundt i suppen

FORRET



Fremgangsmåde
 

HOVEDRET

Sous vide og rosastegt kalveculotte med persillepuré,
Pommes Dauphinoise tærte gratineret med parmesanost, persillerod og rødvinssauce

Kalveculotten tages ud af posen og dryppes af på et stykke papir, culotten krydres 
godt med salt og peber, og brunes af i olie på en rygende varm pande på begge sider, 

Kommes i ovnen, gerne på panden

Tilberedelsestid: 

Cirka 6-7 minutter ved 2-3 personer
Cirka 8-10 minutter ved 4-5 personer
Cirka 10-15 minutter ved 6-8 personer

Kartoffeltærten lunes i ovnen, sammen med kødet, cika 6-8 minutter.
Rødvinssauce lunes i en kasserolle

Persilleroden skæres i passende stykker og steges i ryggende varm olie på en pande.
Anretters enten som på billede, eller efter egen fri fantasi

Grøn persillepurè lunes enten i mikroovn eller ved svag varme i  
en kasserolle under omrøring

Anretning:  
Kødet tages ud af ovnen og hviler 5 minutter inden udskæring, skæres på den “lange 
led” i tynde skiver. Anrettes med kartoffeltærten, grøn persillepurè, stegt persillerod,  

rødvinssauce og bredbladet persille som pynt



Fremgangsmåde
 

DESSERT

Hjemmelavet karamel-chokoladecreme med passionfrugtmousse, marengs og
crumble af karameliserede hasselnødder, pistacie, hindbær og saltkaramel

Moussen anrettes med crumble og marengskys og er klar til servering

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.


