
 
Vores forslag til hvorledes vegetar-nytårsmenuen 2022 

færdiggøres og tallerkenanrettes 

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

FORRET 
Tallerkenanrettes 

 

 
 

TILBEREDNING 
• Krydret tikka-masala suppe 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 
• Krydret tikka-masala suppe anrettes, ca. 2 dl. pr. pers., i en dyb tallerken eller glas, og 

læg forsigtigt dumbling og blomkål crudite ned i suppen.  

• Pipette (1 pr. person) med urteolie serveres sammen med suppen, så gæsten selv 

drypper urteolien på suppen. 

• Se foto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thekitchen.dk/


 
 

MELLEMRET 
tallerkenanrettes 

  
 

TILBEREDNING 
• Spidskålsterrin tages ud af køleskabet ca. 30 min. Før servering. Serveres kold. 

 

ANRETNING 
• Mousselindressing (hvid dressing i bæger) anrettes på midten af tallerken.  

• Spidskålsterrin placeres i midten af mousseline dressing, agurkekugler placeres rundt om 3 
stk. pr. mand.  

• Pyntes med urter og rugbrødsknas. 

• Se foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOVEDRET 

 tallerkenanrettes 

  
 

TILBEREDNING 
• Steak a new raw protein 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. person) (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.  

• Karl Johan raqout (1 dl. Pr. pers.) hældes ud af vacumposen i lille gryde og varmes 

forsigtigt op, under omrøring.  

• Selleripure varmes i lille gryde under konstant omrøring.  

ANRETNING 
• Selleripure anrettes lidt under midten på tallerken. 

• Steak a new raw protein placeres i den ene side af tallerkenen ”kl. 15”.  

• Confiteret østershatte lægges rundt om pure og steaken.  

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

• Den varme ragout (ca. 1 dl. Pr. pers.), cirkles omkring emnerne. Pynt med vedlagte 

krydderurter. 

• Se foto! 
 

 

 

 



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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