
Instruktion til Strandmøllekroens nytsårsmenu 2020: 

Anretning af sharefood snacks: 

Auberginecreme samt hummerrietten anrettes i en skål eller patent glas hvis haves  

også er de klar til servering, torskebrandaden smøres ud på en  

tallerkenen & drysses herefter med ristet sesam. 

Hertil kan både anvendes vores maltbrød som skal bages eller en god kiks. 

 
 

Bagning af vores maltbrød: 

Brødet tages ud af køleskabet 1 time før bagning for at hæve, låget tages af. Ovnen forvarmes til 

200 grader varmluft og I bunden af ovnen sættes en lille bakke med vand. Brødet sættes i ovnen. 

Det bages i ca. 20 min. eller til en kernetemperatur på 92 grader. 

 



Anretning af forretten: 

30 min. før servering pilles den lille lukkemuskel af kamuslingen, skær kammuslingerne i halve og 

ligges i lagen med citron & havtorn. De skal ligge tildækket i lagen i minimum 15 min. Tages 

herefter op. 

Lig en ske med ærtecreme på midten af tallerken og slå forsigtig bagsiden af skeen ned i pureén så 

den ”splatter ud”. Fordel kammusling stykkerne & placer dem på pureén, fordel de syltede 

radisser på hver tallerken, samt den sprøde rug & pynt af med ærteskud. Velbekommen 

 
 

Instruktion af tilberedning & anretning af hummer (Tilvalg): 

Tag plastbøtterne med henholdsvis brunet smør & fermenteret aioli ud af bakken samt den 

grillede citron og panchettaen. Smuldre det brunet smør ud over hummerhalen. Sæt hummeren i 

den forvarmede ovn på 200 grader i 6 min. Ligges nu over på tallerken, stil citronen ved siden af og 

lig den sprøde panchetta ovenpå & så er der serveret. 

 

 



Opvarmning af hovedret: 

Put butternutcreme, kartoffelkompotten, samt de plukkede oksekæber vendt i trøffelsauce i hver 

sin lille gryde og varmes. 

Den grillede græskar & kødet tages ud af plastbakken og ligges på et ildfast fad,   

varmes i forvarmet ovn på 180 grader. 

6 min. Rare 

8 min. medium 

12+ min. gennemstegt 

Husk salt og peber på kødet eller fisken 

Laksen: Laksen tages ud af vakuumposen og ligges i et lille ildfast fad. Bages i ovnen (180 grader 

forvarmet varmluft) i 10 min. Skaldyrssaucen fra samme pose varmes i en lille gryde.  

 
 

Anretning af hovedret: 

Lig en ske med butternutcreme på midten af tallerken og slå forsigtig bagsiden af skeen ned i 

pureén så den ”splatter ud”. Placer bøffen lidt ude til siden som vist på billedet & læg en spiseske 

med de braiserede oksekæber herop af, fordel de grillede græskar & skiver af den syltede & placer 

dem op af bøffen, fordel kartoflerne på tallerkenerne i en god bunke ved siden af bøffen, til sidst 

placeres urtesalaten oven på kartofler & der er klar til servering. 

 

 

 

 

 

 



Stegning af foie gras (tilvalg): 

Tag foie gras ud af køleskabet 1 time før stegning så den ikke er køleskabs kold, giv den 3 rids i 

hver sin retning på begge overflader. Kommes nu på en varm pande og skal have 45 sek til 1 min 

på hver side, ligges nu på dryppapir drys godt med flagesalt og peber 

 
 

Anretning af desserten:  

Chokoladefondanten skal bages 8 min. i en 200 grader forvarmet varmluft ovn, Skal tages direkte 

fra køleskabet og så ind i ovnen. Når den skal tages ud er det en meget god ide og tage en urtekniv 

og kører rund i kanten for at løsnes kagen fra formen. Vend så kage ud på tallerkenen. Vær meget 

forsigtig når den tages ud af folieformen. Den kan være lidt varm og holde på.  

Fordel den hvide chokolademousse på tallerknerne og træk moussen ned med en ske som vist på 

billede, stil chokoladebomben på siden af den og tag en ske med coulis herudover, mandlerne 

fordeles på anretningen og til sidst drysses der med jernurt & guldstøv & voila samt velbekomme.  

 


