
 

 
Vores forslag til hvorledes nytårsmenuen 2022 færdiggøres og tallerkenanrettes 

(Instruktionen kan også kan ses som video på vores hjemmeside www.thekitchen.dk) 

 

FORRET 
tallerkenanrettes 

 
 

TILBEREDNING 
• Hummerbisquen varmes forsigtig op, under omrøring, i en gryde. 

• Crispy Dumbling varmes på bagepapir i en forvarmet ovn ved ca. 180 grader  

i ca. 5-7 min. 

ANRETNING 
• Bisquen anrettes (ca. 2 dl. pr. pers.), i en dyb tallerken eller glas, og læg forsigtigt 

dumbling ned i suppen. 

• Pipette (1 pr. pers.) med urteolie serveres sammen med hummerbisquen, så 

gæsten selv drypper urteolien på suppen. 

• Økologisk speltkernebolle serveres hertil 

• Se foto! 
 
 
 
 
 
 

http://www.thekitchen.dk/


 

MELLEMRET 
 tallerkenanrettes 

  
  

TILBEREDNING 
 

• Sous vide torsk. Bring en gryde med 3 l vand i kog (nok til 1-5 poser) Når 
vandet koger, skrues der ned på lavt blus og poserne med torsk kommes i 
gryden og tilberedes i 4 - 5 min.  

• Posen med torsk (1 pr. pers.) tages op og hviler 5 min. På køkkenbordet. 
Posen klippes op og torsken flyttes med en palet/kagespatel til en 
serviet/viskestykke og dryppes af.  

 

ANRETNING 
• Mousselindressing (hvid dressing i bæger markeret med et ”M”) anrettes på 

midte af tallerken.  

• Torsken placeres i midten af mousseline dressing, agurkekugler placeres rundt 
om 
3 stk. pr. person.  

• Pyntes med urter og rugbrødsknas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOVEDRET  
               Tallerkenanrettes 

  
Oksemørbraden 

Ønskes stegegraden medium, er det vores erfaring at ca. 

15-20 min. ved ovenstående grader passer hertil. Det kan 

naturligvis variere fra ovn til ovn. Ligeledes kan Du give 

kødet kortere eller længere tid i ovnen hvis Du ønsker 

andre stegegrader, samt evt. forsigtigt trykke på kødet 

for mærke hvor blød den er. 

 
 
 

 
TILBEREDNING 

 
• Tournados  (1 pr. pers.) tages ud af vacumpose. kan med fordel trykkes runde og høje med 

hænderne.  Placeres på bageplade med bagepapir og færdiggøres i en forvarmet ovn ved ca. 
180 grader (varmluft eller gas) i ca. 15-20 min. 

• Knust kartoffelbrud (1 pr. pers.) (er på forhånd vendt med stracciatella ost, brunet smør og 

persille) kommes i den forvarmet ovn sammen med kødet i ca. 20-25 min.  

• Confiteret østershatte varmes i ovnen i ca. 5 min. Ved 180 grader.  

• Rødvinssauce og raqout af oksetykkam (samme pose) hældes ud af vacumposen i lille 

gryde og varmes forsigtigt op, under omrøring. 

• Tournados tages ud af ovnen for at trække i 10 min. under et låg eller stanniol således, at 

saften fra bøffen ikke løber ud når den spises. 

• Selleripure (markeret med et ”S”) varmes i lille gryde under konstant omrøring 

ANRETNING 
• Selleripure anrettes lidt under midten på tallerken. 

• Tournados placeres i den ene side af tallerkenen ”kl. 15”.  

• Confiteret østershatte lægges rundt om pure og kødet. 

• Knust kartoffel kan serveres på tallerken eller ved siden af.   

• Rødvinssauce og raqout (ca. 1 dl. Pr. pers.), cirkles omkring emnerne. Pynt med vedlagte 

krydderurter. 



 

DESSERT 
tallerkenanrettes 

  
 

ANRETNING 
• Chokoladekagen med guldstøv placeres lidt over midten på tallerken.  

• Chokobund med Belgisk chokolademousse anrettes oven på chokoladekagen. 

• Syltede skovbær kommes på for enden af chokoladekagen. 

• Havrecrumble drysses langs venstre side af chokoladekagen. 

• Mini pannacotta med hvid chokolade stilles ved de syltede skovbær. 

• Hvid chokoladesne drysses hen over. 

• Frisk mynte kommes på toppen afslutningsvis. 

• Se foto! 
 

 
 
 

VELBEKOMME & RIGTIG GODT 
NYTÅR DE BEDSTE HILSNER 
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