
FORRET 

JORDSKOKKER  |  CREME  |  HASSELNØDDER    

        •   Panna cotta lavet med fyld af jordskokker.  
          Serveres med variation af jordskokker, ristede  
          hasselnødder, bronzefennikel samt surdejsbrød  
          med havsalt og timian.

    Servering
1. Tag emnerne ud fra køleskabet ca. 20 min. før servering.
2. Panna cottaen er ”sat” i glasset (glasset må beholdes  

efterfølgende).
3. Ovenpå panna cottaen anrettes strimler af syltet  

jordskokker samt de sprøde jordskokke chips.
4. Der sluttes med drys af ristede hasselnødder samt  

frisk bronzefennikel på toppen af jordskokkerne.
5. Serveres med brødet ved siden af, som kan lunes i  

ovnen 5 min. ved 180° varmluft inden servering.

VELBEKOMME

SNACKS 
 

TIL HENDES MAJESTÆT  
DRONNINGENS NYTÅRSTALE

    •   Sprøde friterede kartoffelchips med tørret  
         tomat, en blanding af saltede og røgede 
         nødder samt de lækre dehydrerede  
         gulerødder.

    Servering
    Snacks anrettes direkte på  
    tallerkener eller fade.

1. Kartoffelchips anrettes på tallerkenen.
2. Saltede nødder og mandler anrettes på  

tallerkenen.
3. De dehydrerede gulerødder anrettes på  

tallerkenen.

VELBEKOMME

M  A  R  T  I  N    I  B

TAK FORDI I VALGTE VORES VEGANSKE NYTÅRSMENU
Vores kokke har gjort sig umage med at skabe en unik smagsoplevelse. 

Følg anvisningerne til menuen for at få den fulde oplevelse.
Velbekomme.

MED ØNSKET OM ET GODT NYTÅR OG PÅ GENSYN I 2022.

Hilsen team MIB



HOVEDRET
SVAMPETÆRTE  |  KNOLDSELLERI  |  TRØFFELCRUMBLE  |  

 BLADKÅL  |  RØDBEDE  |  SAUCE  |  SOLBÆR

    •  Bagt svampetærte serveret med letrøget selleripure, 
       langtidsbagte rødbeder, mørk bladkål,  
       ristede kartofler samt den kraftige sauce fyldt  
       med syltede solbær.

    Servering
    Ovnen forvarmes på varmluft 200° da alle  
    tilberedningstiderne er med udgangspunkt i en  
    forvarmet ovn. Sørg for at alle emner har  
    stuetemperatur inden de sættes i ovnen.

1. Tærten varmes i bakken uden låg i ca. 15 min.
2. Bakken med blandingen af syltede og stegte  

svampe varmes ligeledes.
3. Når begge dele er varme anrettes  

svampeblandingen ovenpå tærten og drysses  
med trøffelcrumble.

4. Kartoflerne varmes i bakken uden låg i ca. 15 min.  
Anrettes i en skål og serveres ved siden af.

5. Den letrøgede selleripure kommes i en lille gryde  
og varmes forsigtigt op under omrøring.

6. Rødbeder varmes uden låg i ca. 7-8. min.
7. Saucen varmes i en gryde. Må gerne boble svagt.
8. Anret alle elementerne som på billedet på en  

forvarmet tallerken. Den varme sauce kan hældes på 
ved bordet. Kartoflerne serveres ved siden af.

VELBEKOMME

MELLEMRET 
GRÆSKAR I VARIATION  |  DANSKE ÆBLER  |   

AROMATISK OLIE  |  BOGHVEDE

    •  Hokkaido som grillede og tørrede hokkaidoblomster  
       fyldt med hokkaido samt creme, confiterede danske 
       æbler, aromatisk olie på base af grønne urter samt  
       ristet boghvede og skovsyre.

    Servering
1. Tænd ovnen på varmluft 175°.
2. Når ovnen er varm sættes bakken med grillede  

hokkaido ind og varmes i ca. 8-10 min. 
3. Æblerne kommes i en sigte og drænes for væske.
4. Imens de grillede hokkaido er i ovnen varmes  

hokkaidocremen op i en gryde under omrøring. 
5. Find nu tallerkener til anretning frem.
6. De fire slags hokkaido anrettes sporadisk på en  

tallerken (som på billedet).
7. Æblerne anrettes rundt om og herefter den  

aromatiske olie oven på æblerne. Slut med at  
drysse boghvede ud over hele tallerkenen.

8. Babyspinat og rosenkålsblade fordeles oven på  
det hele. 
 

VELBEKOMME

DESSERT 
VEGANSK CHOKOLADE  |  BROMBÆR  |   

CITRON  |  HYLDEBLOMST 

    •  Brownie med hvid chokoladeknas, citrongele og  
     mousse af hyldeblomst samt kant af mørk chokolade. 
     Quenelle af brombær topper desserten.

    Servering
1. Tag desserten ud af køleskabet ca. 20 min. før serve-

ring. 
2. Brombær sættes på kagen.
3. Med en palet eller kniv flyttes desserten over på  

den tallerken den skal serveres på.


