
GODT NYTÅR

4 retters nytårsmenu 2018

Forret 
Jordskokkesuppe med safran
Unghanesoufflé  
Syltede jordskokker
Ærteskud
Sprødt skind (uden for køl)  
 
1 stk. kuvertbrød pr. person.
(uden for køl)

Mellemret
Syltet torsk     
Sennepsmayo   
Bacon
Persille
Rødbedesirup
Smørstegt rugbrød (uden for køl)
Friteret kapers (uden for køl)
 

Hovedret
Oksemørbrad på svampe                     
Kartoffeltårn med pesto
Grillet gulerod
Sauce Espanyol 
Brøndkarse

Dessert 
Pistaciekrokant (uden for køl)
 
Til fryseren:
Baked Alaska (behandles forsigtigt) 

For at være sikker på at alt er som det skal være,
vil vi bede dig bruge 1 minut på denne tjekliste,

når du har afhentet menuen hos os
 

Alle retter og tilbehør er tydeligt markeret med labels, når du modtager dem

Kære kunde 

Tak fordi du til årets sidste 
festmåltid har valgt vores 
eksklusive nytårsmenu. 

Vi har glædet os, og vi har 
gjort alt hvad vi kan, for at I 
kan nyde aftenen og komme 
godt ind i 2019.

GUIDE

Skulle der mod forventning være mangler, kan vi kontaktes på telefon 21 49 08 60 indtil kl. 14:00



GUIDE
Før du starter: Tænd ovnen på 180 grader varmluft  (200° ved over og undervarme)
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FORRET:  JORDSKOKKESUPPE MED SAFRAN

Tilberedning
◉ Suppen opvarmes i en gryde.

◉ Unghanesouffléen varmes i ovnen ved 180° i ca. 7-10 minutter.

◉ Kuvertbrød lunes i 5 minutter.

Anretning i dyb tallerken
◉ Unghanesouffléen placeres midt på tallerkenen.

◉ Suppen hældes rundt om souffléen.

◉ De syltede jordskokker drænes for syltelage og lægges rundt om souffléen.

◉ Der pyntes til slut med sprødt skind og ærteskud.

MELLEMRET:  SYLTET TORSK

Anretning på lille tallerken
◉ Rør i rødbedesiruppen og lav derefter et mønster på tallerkenen.

◉ Læg derefter det smørstegte rugbrød på midten.

◉ Fordel 1 spiseske sennepsmayo på bunden af rugbrødet.

◉ Læg derefter 3 skiver syltet torsk ovenpå (pluk det hvis det skiller).

◉ Pyntes med bacon, persille og friteret kapers.

HOVEDRET:  OKSEMØRBRAD

Tilberedning

◉ Oksemørbrad på svampe drysses let med salt og lunes i 180° varm ovn i ca. 15-20  minutter.
      Ønskes kødet mere gennemstegt, opvarmes det i ca. 20-25 minutter.

◉ Efter stegning skal kødet trække i ca. 5-8 minutter uden for ovnen, før det skæres.

BEMÆRK: Der kan være stor forskel på, hvordan ovne varmer, og hvor meget der er i ovnen på én gang. Hvis du har ”the touch”,
så mærk evt. på kødet, så kan du vurdere, om det er som ønsket. Eller med stegetermometer: Rosa: 50-55°, Gennemstegt: 65-68°.

◉ Kartoffeltårn med pesto lunes i ca. 15 minutter.

◉ Grillet gulerod lunes med de sidste 6-7 minutter.

◉ Sauce Espanyol opvarmes i gryde. 

Anretning på stor tallerken

◉ Anret kartoffeltårnet på tallerkenen.

◉ Skær mørbraden ud i ønsket størrelse og placer ved siden af kartoflen.

◉ Placér den grillede gulerod og svampe som vist på billedet.

◉ Pynt kødet med brøndkarse. Dryp evt. lidt sauce rundt på tallerkenen og server resten i en skål ved siden af. 

BEMÆRK: Der er ca. 1 dl sauce og 2 kartoffeltårne pr. person. Hvis der er overskydende kød og garniture, kan det evt. serveres på fad til 2. gang. 

DESSERT:  BAKED ALASKA

Anretning på desserttallerken
◉ Baked Alaska tages direkte fra fryseren og sættes midt i en 180° varm ovn i ca. 

3-5 minutter. Hold godt øje med den - kanterne må gerne være gyldne.

◉ Tages derefter ud og flyttes forsigtigt med en palet over på tallerkenen. Drysses  
      med pistaciekrokant inden servering (kan også serveres i formen).

BEMÆRK: Desserten er skrøbelig - håndter den varsomt.

(ca. 2 dl. pr. person)


