NYTÅRSMENU 2019/20
445.- PER PERSON

1. SNACKS TIL DRONNINGENS NYTÅRSTALE

Blandede ristede nødder med Thailandske krydderier
Sprøde rejechips
Spicy kokos salat med tamarind

2. FORRET

Tynde skiver laks med sesam ingefær & chili serveret
med soya citrus marinade.

3. MELLEMRET

Grillede rejer & kammuslinger
– serveret med spicy dressing mynte & agurk.

4. HOVEDRET

Oksemørbrad stegt medium rare med rød panang karry sauce
& kærlighedsfrugter
Forårsruller med trøfler & dampede jasminris

5. DESSERT

Passionsfrugt panna cotta med syltet ananas & sprød kokos

VEGANSK NYTÅRSMENU 2019/20
395.- PER PERSON

1. SNACKS TIL DRONNINGENS NYTÅRSTALE

Blandede ristede nødder med Thailandske krydderier
Sprøde rischips
Spicy kokos salat med BESTIL
tamarind
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2. FORRET

Tynde skiver avacado med sesam ingefær & chili serveret med
soya citrus marinade.

3. MELLEMRET

Bagte søde tomater –serveret med spicy dressing mynte & agurk.

4. HOVEDRET

Saltbagt saftigt selleri med rød panang karry sauce
& kærlighedsfrugter
Forårsruller med trøfler & dampede jasminris

5. DESSERT

Passionsfrugt panna cotta med syltet ananas & sprød kokos

NYTÅRSMENU 2019/20
I år har vi gjort det endnu nemmere at tilberede menuen. Alt du skal bruge er en
ovn til at varme hovedretten.
Check at du har alle ingredienser inden du kører hjem.
Har du problemer ring til vores hotline 35357555

1. SNACKS - 3 BØTTER MED GRØNT MÆRKE
2. FORRET - 1 BAKKE PER PERSON MED BLÅT MÆRKE
3. MELLEMRET - 3 BØTTER PER PERSON MED GULT MÆRKE
4. HOVEDRET - 3 BØTTER MED RØDT MÆRKE
5. DESSERT - 1 BØTTE PER PERSON MED SORT MÆRKE

VEJLEDNING
1. SNACKS

Nødder og rejechips er klar til at servere og kan sættes direkte på bordet eller placeres i jeres eget porcelæn.
Kokossalat som står sammen med salatblade placeres på salatbladene- kan spises med fingrene.

2. FORRET

Kommer protionsanrettet og skal blot flyttes på en tallerken hvis man ønsker dette - dressing hældes over.
Spises med pinde eller kniv og gaffel.
Vinforslag: Champagne eller Riesling.

3. MELLEMRET

Salaten kommer anrettet – placer candy floss som skyer på salaten - overhæl candy floss med spicy dressing
Spises med kniv og gaffel.
Vinforslag: Champagne eller Riesling.
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4. HOVEDRET

Tag låget af stanniol bakken placer Oksemørbrad og svampe i en 200 grader varm ovn. Lad det varme godt
igennem. Forårsruller fjern plastic låget og sæt forårsruller i ovn, bag dem 5- 10 minutter til de er varme og sprøde.
Server med ris. Spises med kniv ske og gaffel
Vinforslag: Shiraz gerne Australsk.

5. DESSERT

Fjern låget og vend desserten ud på en tallerken, sidder den fast eller er meget kold, kan den varmes lidt op under
den varme hane til den slipper. Drys kokos og tørret frugt over.
Vinforslag: Lyse dessertvine som Sauternes eller søde vine baseret på Muscat.
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