
*Hav med fordel kasserolle, pande, ovn og stavblender til rådighed 
*Giv med fordel brødet et skud I ovnen 
* Steg med fordel I neutral olie – såsom raps eller solsikkeolie (ikke koldpresset) * Put isen i fryseren med det samme.  

Kammusling: ristede korianderfrø - hasselnødbisque – hasselnødcrudite – syltede sennepsfrø – blomsterkarse 
Placer kammuslingen på tallerkenen (hvis du har haft dem i køleskabet skal de tempereres). Tag en ske og drys de 

syltede sennepsfrø på og de samme med de ristede korianderfrø og hasselnød. Lun saucen ved middelvarme i omkring 
2 min og anret i midten af tallerkenen. Pynt til med blomsterkarse. 

Jomfruhummer: hummerbisque – skalddyr og gulerod gele – kammiledust 
Put skalddyr- og gulerodsgelen i en gryde og varm den indtil at den er flydende. Del gelen op og hæld i bunden af din 

tallerken. Varm en pande godt op og steg jomfruhummer i olie på den røde side i 3-5 min. Tag af panden og lad 
jomfruhummeren hvile lidt.. Lun saucen i en gryde - må gerne gives et spind med en stavblender og hæld så udover. 

Dust til sidst. 

Helleflynder: potpuri – kærnemælkssauce – purløgsolie 
Helleflynder lægges på en tallerken og purløgsolien hældes ved. Tilsæt potpuri til kærnemælkssaucen og hæld over 

fisken. Dette er en kold ret. 

Knoldselleri: svampebisque – kapers – hvidløgspuré - stegt brød – trøffel 
Forvarm ovnen ved 160 grader. Knoldselleri lunes i ovnen og tages ud. Kom puréen, det stegte brød og de friterede 

kapers ovenpå knoldsellerien. Til drys trøffel ud over. Lun saucen og server. 

Butternut squash: mandelmælk – kaviar 
Butternut anrettes i en cirkel i en dyb tallerken. Kaviaren kommes i midten. Mandelmælk kommes på som en sauce. 

Pighvar: syltede løg - kartoffel confit – løgsauce – urter 
Tænd ovnen ved 160 grader. Sæt fisken og kartoffel i et ildfast fad med en klat smør ovenpå og en smule salt. Bag 

fisken i 6-8 min. Kom fisken på en tallerken og anret løg, kartofler og urter siden af fisken. Saucen lunes og serveres. 

Due: rødbedeoblat – pocheret rødbedebjælke - trøffel – urter 
Lun duen og rødbedebjælken i ovnen I 3-4 min ved 110 grader. Anret duen på tallerkenen sammen rødbedebjælken på 

siden.Tilføj rødebedeoblatet, lun saucen I en gryde og hældsaucen ud over. Slut af med urter og trøffel. 

Højreb: kål - marvsauce – sherry ketchup - timian – urter 
Steg kødet på en pande ved høj varme i ca. 2 min.på hver side. Lad kødet hvile I 5 min. Kom dernæst kål på panden og 

steg det sprødt. Lun saucen og anret kød, kål og sherry ketchup rundt om kødet. Pynt af med urter og slut af med 
saucen. 

Kokos: mousse – marengs – Tonka is 
Anret kokos i bunden af dyb skål med moussen/marengs ovenpå̊. Anret isen på siden. 

Hvid chokolade: mousse - toffee – bergamotteis – tagetesblomster 
Tag moussen ud 10 min. før servering. Moussen sættes på en tallerken med bergamotteisen. Lun toffee lidt og hæld 

udover. Pynt af med tagetesblomster. 

Flødeboller 
Det er altafgørende for flødebollens sprødhed og kvalitet at den kommer på køl igen I samme øjeblik det er muligt 
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