
TJEKLISTE

Snacks:

Tun

Sesammayo

Peanutscrumble

Salatmix med mizuna og dild

Saltmandler

OlivenOliven

Karse

Crouton

Mix af syltede beder

Forret:

Carpaccio (opbevares på frost)

Trøffelmayo

Syltede svampeSyltede svampe

Salatmix med frisée og radischio

Sprød ost

Hovedret:

Gulerodspuré

Pommes Fondant (Kartofler)

Shortribs

Oksemørbrad

Saltbagt selleri

BBrøndkarse

Portivnssauce

Dessert:

Bærpuré

Hvid chokoladekage

Sprøde tuilles

Lakridsmarengs

SkovsySkovsyre

Vi anbefaler at lægge carpaccio (forret) i fryseren, når I kommer hjem. 

Menuens elementer bør opbevares jvf. ikonerne: 

= i køleskab

= i fryser

Resten bør opbevares tørt

Skulle der mod forventning mangle elementer til jeres nytårsmenu, 

bedes I ringe på 98 25 50 50 inden kl. 14:30bedes I ringe på 98 25 50 50 inden kl. 14:30
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vejledning

snacks
Grillet tun med soya, sesammayo og peanuts

Saltmandler og oliven

Crouton med røget rosenbeckskinke og mix af syltede beder
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anretningsforslag



forret 
Carpaccio af urtemarineret krondyr med trøffelmayo, syltede bøgehatte, sprød ost og salater

Kuvertbrød og pisket smør

Carpaccio tages ud fra frost og lægges på tallerken ca. 20 minutter før servering

Ovnen forvarmes på 200 gr.

- Kuvertbrødet sættes i ovnen i 8 min.

Carpaccio 
overføres til 
tallerken 20 
minutter før 
servering

De syltede 
svampe fordeles 
ligeligt

Retten pyntes 
med salaterne

Trøffelmayo 
sprøjtes ud oven 
på carpaccioen

anretningsforslag

1. 2.

3. 4.

Slut af med at 
tilføje sprød ost 

5.



hovedret (tilberedelsestid: ca. 35 min.)
Duet af okse med langtidsstegt shortrib og mørbrad, gulerodspuré, saltbagt selleri, 

Pommes Fondant og portvinssauce

(Vi anbefaler at varme tallerknerne inden anretning)

Ovnen forvarmes på 200 gr – en gryde med vand sættes i kog 

- Oksemørbraden pakkes ud og sættes sammen med Pommes Fondant i ovnen. 

- Efter 12-18 min tages oksemørbraden ud og tildækkes mens selleri og shortrib sættes i ovnen - Efter 12-18 min tages oksemørbraden ud og tildækkes mens selleri og shortrib sættes i ovnen 

  og varmes yderligere 10-12 min. sammen med Pommes Fondant. 

- Saucen opvarmes i en gryde 

- Gryden med vand tages af kog i 5 min og puréen lunes derefter i sprøjteposen i det varme vand. 

Oksemørbraden skæres ud og anvisningen til hovedretten følges 

(Tag kagen til desserten ud af køleskabet, så den kan nå stuetemperatur inden spisning)

anretningsforslag
En portion puré 
sprøjtes på en 
tallerken

Shortrib lægges 
modsat Pommes 
Fondant

Selleri placeres 
oven på retten

Retten pyntes af 
med brøndkarse

Det udskårne kød 
lægges mellem 
shortrib og 
kartoffel

Pommes Fondant 
lægges ved 
puréen

1. 2.

3.

5. 6.

4.



dessert
Hvid chokoladekage med bærpuré, nøddetuilles og lakridsmarengs

Kagen bør tages ud af køleskabet ca. 20 minutter før servering 

anretningsforslag

Kagen placeren 
ovenpå puréen

Tuilles og 
marengs fordeles 
over kage og 
puré

Velbekomme!

Puréen “trækkes 
ud” med en ske

En portion 
bærpuré lægges 
på tallerken 

Desserten pyntes 
af med skovsyre

Vi fra Gæstgivergaarden ønsker jer alle et godt nytår og velbekomme! 

Vi håber, I vil nyde vores nytårsmenu til denne festlige aften! 

4.

1. 2.

3.

5.


	tjekliste-
	Snacks-
	Forret-
	Hovedret-
	Dessert-

