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NYTÅRSMENU 2022  ”TO DO” LISTE 
I har nu modtaget jeres nytårsmenu i emballage, som ikke skal leveres retur.   
Tjek at alt til hver ret er med i kassen. Hver ret har sin farvekode og talrække. 
Stemmer indholdet …. ???.  
Det håber jeg … og vi har gjort alt for at det skal stemme. Hvis der er en fejl skal I ringe  
med det sammen så vi kan rette den fejl inden kl. 16.00 
For at gøre den endelige tilberedning så nem som mulig, får du/I her et par  
gode råd, som jeg altid selv gør brug af. Læs hele instruktionen inden start, så man ved hvad der evt. 
skal på køl eller stå ude.  

Efter udpakningen af kassen/kasserne skal der tages stilling til, hvilke tallerkner, der skal serveres på. 
Disse skal gerne kunne tåle at blive varmet. Hertil kan en mikroovn anvendes. Når I starter i køkkenet 
med menuen så gør følgende  
Tænd ovnen på varmluft på 185 grader og lad den være tændt. 

 
HUSK! Den angivne stegetid på fisk og mørbraden afhænger af hvor meget man sætter i ovnen, samt 

at der er forskel på ovne. Sørg for at køkkenbordet og pladsen omkring komfuret er ryddet.  
Plads er afgørende og mindsker stressniveauet. 
Stil hver ret, i den rækkefølge som svarer til menuen, brug talrækkefølgen. Ting, der skal varmes/koges, 
stilles på/nær komfuret. 

SNACK    FARVEKODE BLÅ  NR. 1 – 4 
Varm Risotto kugler i ovn til de er lune. Pata choux med Comté crem lunes ligeledes i ovn. 
Chips anrettes i skål, server dip til. Alt er klart til servering  
Skål og Velbekomme, Jeg ønsker jer en god oplevelse og middag. 
 
BRØD  
Der medfølger to slags brød til hele menuen, det kan lunes. Husk smørret. 
 
TORSK      FARVEKODE GUL NR. 1 – 4  
Anret Cevichen på tallerkner. Fordel marinaden med æbler og østers.  
Pynt med grønne skud og stængler. Drys med lidt af malt i yderkant af retten.  
 
RØDTUNGE      FARVEKODE GRØN  NR. 1 – 5 
Sæt Rødtunge paupietten i oven og sænk temperaturen til 175 grader, regn med ca. 10 -12 min. 
Rødtungen skal være tildækket af sølvpapir så den ”damper”, Paupietten må gerne fremstå med en let 
klar glans, men fast ved et let tryk. Sølvbeden varmes i ovn.   
Saucen varmes i gryde, brug gerne en stavblender til at ”Skumme” saucen op. Tilsæt rogn og 
krydderurter inden servering. Husk at server i varm tallerken!   
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KALVEMØRBRAD   FARVEKODE RØD  NR. 1 – 6 

Steg kødet i den varme ovn v/varmluft 185. Følg den stegetid der er angivet på kødet   
Ved denne stegetid er kødet rødt til medium. Ønskes kødet medium skal det have ca. 5 min. mere.   
Kødet skal ”hvile” efter stegning i ca. 5-8 min. under et klæde og kan herefter skæres i medaljoner 
svarende til antal couverter  
Varm kartoflen i 15 min. ved 185 grader sammen med kødet. 
Varm saucen op og smag til med lidt af den rødvin, der serveres til menuen.  
Tilsæt brisler og Karl johansvamp. Varm rødbeder og solbær i en gryde. 
Kålskud skal varmes i ovnen i kort tid. Klar til anretning, Husk at server i varm tallerken! 

 
OST   FARVEKODE ORANGE  NR. 1 – 3 

Tag oste ud fra køl så den er rum tempereret. 
Anret osten på tallerken med kvæde chutney. Hertil Pain dépices der kan lunes let i ovn. 

 
CHOKOLADEMOUSSE    FARVEKODE SORT   NR. 1 – 2 
HUSK. Desserten nydes bedst når den ikke serveres direkte fra køleskab eller kold ! 
Anret chokolademoussen på en tallerken. Dekorer med blåbær. 
 

Jacob kan træffes på mob. 2049 0676 indtil kl. 16.30 hvis der skulle være behov for det. 

 

De bedste ønsker om et godt nytår og en god oplevelse. 

 

Med venlig hilsen 

JACOB ERNST 


