
I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Lange(fisk) 

Hummerbisque

Syltede rødder

Urtecrouton

Foccacia

Rygeostcreme

Bag brødet færdigt i ovnen ved 185 grader i forvarmet ovn i 8-10

minutter

Tag den syltede garniture ud af køleskabet 30 minutter før servering

Giv fiskestykkerne en let saltning og lig dem på en tallerken.

Sæt en gryde over med vand nok til at dække fisken. Giv det et opkog

tilsæt smøren og laurbær, en smule salt og kom fisken i vandet og skru

ned på lav varme. Lad fisken pochere i 5 minutter og læg dem til at

dryppe af på lidt papir, inden du lægger dem på tallerkenen.

Anret de syltede rødder i bunden af tallerkenen. Hav gerne varmet

skålen/ tallerkenen op i ovnen inden anretning.

Kom urtecrumble ovenpå fisken.

Varm forsigtigt bisqueen i en gryde eller kasserolle ved lav varme,

suppen kan skummes op med en stavblender, lige inden servering.
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Hummerbisque med hvidfisk

I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Ribeye

Pommes Macaire

Vintergrønt

Trøffelsauce

Kryddersmør

Tag bøffen ud af køleskabet minimum 30 minutter før tilberedning.

Salt begge sider og lad den ligge ude på en tallerken eller skærebræt.

Bag kartoffel i en  185 grader forvarmet ovn, i 15-20 minutter eller til

de er gyldne.

Tag din bedste pande og sæt den på det højeste blus.

Kom lidt olie på panden og lad den stå til den ryger.

Steg først bøffen i 3 minutter på den ene side uden at rykke på den.

Vend bøffen og kom urtesmørret på panden. Skrue panden lidt ned

og lad den stege 3 minutter.

 Lad bøfferne hvile i 5 minutter inden servering.

Anret bøf, kartoffel, vintergrønt og sauce på en stor varm flad

tallerken.
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Ribeye m. Pommes Macaire og sauce

I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Glas m. mousse

Aluform m. kage 

Bøtte m. råsyltede bær

Lakrids

Forvarm ovnen til 200 grader - varmluft

Bag den kolde chokoladekage i 8-10 minutter indtil toppen er fast

og det indre er flydende

Placer glasset med mousse og lemoncurd på en tallerken, anret med

kyskager.

Vend kagen ud på tallerkenen og anret med de råsyltede solbær og

saften derfra.
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Hvid Chokolademousse m. Blødende Chokoladekage

GUIDE TIL FYNBOENS NYTÅRSMENU



I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Jordskokkesuppe

Jordskokker

Æbler

Ristede nødder

Foccacia 

Rygeost

Bag brødet færdigt i ovnen ved 185 grader i forvarmet ovn i 8-10

minutter

Tilbered de confiterede jordskokker i en kasserolle ved middel varme

Varm suppe i en kasserolle ved lav varme

Anret de confiterede jordskokker i bunden af en varm dyb

tallerkenen/skål og ligeså med æbler

Drys med ristede nødder

hæld suppen op og dryp med den brunede smør fra jordskokkerne
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Jordskokkesuppe m. confiterede jordskokker

I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Confiteret Fennikel 

Bygotto

Parmesan

Mascarpone

Bakke med vintergrønt

Grønkålscrumble

Perlebyg & svampe  tilberedes i en kasserolle sammen med lagen,

ved middel varme og lad det koge stille ind

Når væsken næsten er kogt ind tilsættes mascarpone revet ost

Fenniklen kan lunes på en pande eller i ovnen.

Anret bygotto i bunden af en varm tallerkenen og placer fennikel

ovenpå

Placer vintergrønt ved siden

Anret med grønkålschips ovenpå fenniklen
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I N D HO L D T I L B E R E D N I NG

Glas m. mousse

Aluform m. kage 

Bøtte m. råsyltede bær

Kys

Forvarm ovnen til 200 grader - varmluft 

Bag den kolde chokoladekage i 8-10 minutter indtil toppen er fast

og det indre er flydende 

Placer glasset med mousse og lemoncurd på en tallerken, anret med

kyskager. 

Vend kagen ud på tallerkenen og anret med de råsyltede solbær og

saften derfra.
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Hvid Chokolademousse m. Blødende Chokoladekage

GUIDE TIL FYNBOENS NYTÅRSMENU

Bygotto med Confiteret Fennikel


