
Vi takker for din ordre hos restaurant 

Kokkeriet! 

kammusling: 

 

Opvarm saucen og deri kammuslingen i cirka 4 min. Anret 

gelen på butterut squashen og derpå blomsterne. Kammusling 

anrettes på modsat side af butternutten og derimellem saucen. 

jomfruhummer– solbær – hvidløg 

 

jomfruhummer 

Varm jomfruhummeren ved 160 grader i cirka 5 min. Varm 

solbærsaucen. Hvidløg crumble er klar og anrettes i bunden af 

jomfruhummeren.😊. 

 

rogn: 

Varm brødet ved 180 grader i cirka 10 min. Ve anretningen 

lægges rognen nænsomt på brødet og saucen anrettes rundt 

om i en dyb tallerken. 



 

helleflynder – trøffel – græskar 

Damp hellefisken I 6 minutter ved 85 grader, læg den I en dyb 

tallerken, varm op buerre blanc saucen til 60 grader max og 

hæld den derefter pa fisken.  Trøflen anrettes gerne på saucen.̊ 

 

havtaske – fennikel – mælde 

Steg havtasken 2 minutter pa hver side ved mellem varme, ̊ 

derefter varm  fennikel pureen saucen op. 

 

fasan – majs – løvstikke 

Opvarm fasanen i ovnen på 170 grader varmluft i 6-7 minutter. 

Opvarm majsen på samme grader i 3-4 minutter. 

Placer polentaen på midten af tallerkenen. Kom majsen oven 

på polentaen til den ene side. Pensl fasanen med balsamico 

glacen og placér løvstikke tuilen ovenpå fasanen. Fasanen 

ligges ved siden af majsen oven på polentaen. Tryk 4 dutter af 

solbærgeléen ud på majsen og pynt hver dut gelé med en 

blomst. Opvarm saucen, men ikke over kogepunktet. 

 

 



rådyr – porre – crumble 

Opvarm en pande til den er meget varm. Steg kødet af på alle 

sider, til det har fået en pæn og karamelliseret stegeskorpe 

på alle sider. Lad kødet hvile i 3 minutter. Pensl kødet med 

den syltede porre gelé. 

Drys løg crumblen ud på tallerkenen i en oval form så det 

passer til kødets størrelse og placer kødet ovenpå. Pynt kødet 

med radise og urt (tallerkensmækkere). Opvarm saucen, men 

ikke over kogepunktet. 

 

kirsebær – mandel – skovmærke 

Placer kirsebær gelen I bunden af tallerkenen, læg kirsebæren 
pa geleen, lav 5 prikker med citron cremen tilfældeligt på

  gelen, ̊placer urterne pa gelen og tage en kugle is og 
placere det på toppen af moussen. 

 
Velbekomme! 


