
Dessert

Gott nytt år!
Förrätt

FISK OCH KÖTT: BRIOCHE, SVENSKA KANTARELLER, VÄSTERBOTTENOST,
LÖJROM FRÅN KALIX, SMÖRGÅSKRASSE

VEGANSK: MANDELPOTATISKAKA, KANTARELLER, HAVREFRAICHE,
RÖKT TÅNGKAVIAR, SMÖRGÅSKRASSE

FISK: TORSKRYGG, HUMMERRISOTTO, FRITERAD SCHALOTTENLÖK, 
CRUDITÉ PÅ VINTERPRIMÖRER

KÖTT: SVENSK OXFILÉTOURNEDOS, HUMMERRISOTTO, 
FRITERAD SCHALOTTENLÖK, CRUDITÉ PÅ VINTERPRIMÖRER

VEGANSK: GRILLAD KÅLRABBI, KRÄM PÅ SVENSKA BONDBÖNOR, VINTERTRYFFEL, 
HASSELNÖTTER, FERMENTERAD SVARTROT, CRUDITÉ PÅ VINTERPRIMÖRER

FISK & KÖTT: CHOKLAD I UGN, VANILJKOKTA HJORTRON,
MANDELKRÄM, ATSINA KRASSE

VEGANSK: VANILJKOKTA HJORTRON, CHOKLADKRÄM 
PÅ ROSTADE FRÖN, BLÅBÄR, SOCKERKAKA

Varmrätt



Dessert

Tillagningsanvisning
Förrätt

BRIOCHE: Värm kantarellbrioche i varm ugn 175 grader, ca 7-10 min.
Toppa med löjrom och klipp över lite krasse.

. 
MANDELPOTATISKAKA: Värm potatiskaka i varm ugn 175 grader ca 7-10 min.

Toppa med tångkaviar och klipp över lite krasse.

FISK: Sätt in fisken i varm ugn 170 grader ca 10-15 min. Använd gärna digital termometer,
fisken är klar vid 48 grader.

KÖTT: Salta och peppra köttet och sätt in i varm ugn 175 grader. Använd gärna digital termometer.
Rare 44 grader, 8-10 min, medium 53 grader, 13-15 min, well done 64 grader, 18-20 min.

RISOTTO: Häll upp risotto i en kastrull och tillsätt 1 dl vatten eller vitt vin. Värm på medelvärme
ca 4-7 min. Rör hela tiden tills genomvarm. Ta bort från värmen och tillsätt en rejäl klick smör

och riven parmesan. Smaka av med salt och peppar och toppa med bitar av hummer.

Lägg upp risotto på tallrik med fisk eller kött. Blanda crudité med vinaigrette och toppa med friterad lök.

KÅLRABBI: Sätt in i varm ugn 170 grader, ca 12-15 min.
BÖNKRÄM: Värm bönkrämen försiktigt i en kastrull med en liten skvätt vatten. Rör med slickepott,

låt inte krämen koka. Ta bort från värmen när krämen är genomvarm.

Lägg bönkräm på tallrik tillsammans med kålrabbin. Blanda crudité med vinaigrette. Toppa kålrabbi och 
bönkräm med crudité, svartrot och hasselnötter.

CHOKLAD I UGN: Låt chokladen stå I rumstemperatur minst 1 timme. Baka av i varm
ugn 190 grader, 8-10 min. Låt stå 5 min innan du vänder upp på tallrik.

Servera med mandelkräm och hjortron. Toppa med lite klippt krasse.

SOCKERKAKA: Använd sockerkaka som botten och toppa med chokladkräm, hjortron och blåbär.
Toppa med lite klippt krasse.

Varmrätt


