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VEJLEDNING
SOCIAL DINING - ANRETTES PÅ FADE ”TO-SHARE”

Denne menu kræver ikke det store af jer i køkkenet, følger du disse anvisninger, op-
når du det bedste resultat. Alle emner med markering ** skal varmes som beskrevet 
herunder:

FORRETTER - Alle 3 forretter er helt færdiganrettet og skal blot pakkes ud og ser-
veres:
• Grillede sydfynske hvide asparges med kold hollandaise emulsion,  
stenbiderrogn og sprødstegt Hr. Nielsen skinke
• Lavbagt færøsk laks med purløgscreme, syrlige grønne æbler,  
skilt kærnemælkssauce med aromatisk olie og skovsyre
• Terrine af dansk kylling med citron, friske ærter i variation,  
syltede sennep og grønne skud

HOVEDRETTER
• Oksefilet fra Himmerland stegt med rosmarin og knust peber**
• Ballotine af unghanebryst stegt i citrontimiansmør**
• Smørbagt butterdej med spinat og urter**
• Grønne salater med confiteret tomat, syltede løg, saltede ost og ristede kerner
• Brændt spidskål med syrlig hyldeblomstvinaigrette, rødpiment og saltede mand-
ler
• Nye kartofler i urter og brunet smør**
• Ramsløgsbearnaise** samt tomattapanade tilsmagt chipotle

Vejledning
Ovnen forvarmes på varmluft 200°, da alle tilberedningstiderne er med  
udgangspunkt i en forvarmet ovn. Alle emner skal varmes uden låg.

1. Kartoflerne bages i ovnen i ca. 15-20 min. Anrettes og serveres a part.
2. Oksefilet og ballotine af unghanebryst steges færdig i ovnen i ca. 10-12 min.  
Lad kødet trække i ca. 4 min. på et skærebræt, inden det skæres for.
3. Saucen varmes i en gryde ved middelvarme, rør undervejs.
4. Smørbagt butterdej varmes i ovn i ca. 6-8 min.
5. Anret alle elementerne på mindre forvarmede fade og server med resten

NB: Stegetider til ungkvæget
8-10 min: Rød-medium.  /  12-15 min: Medium +/-  /  20-30 min. gennemstegt

DESSERT
• Hvid chokolade panna cotta med danske rabarber fra Skovsgaard Gods  
samt nordisk havrecrumble
• MIB mazarinkage med mandler, lemoncurd og hindbær
• Mini vaffelis med mørk chokolade og hasselnød

De 2 af desserterne er helt færdiganrettet og skal blot pakkes ud og serveres.

OBS! mini vaffelisen skal opbevares på frost ved minus 18 grader indtil servering.
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