
 
 
 

Kære gæster,
 

Nedenfor finder I beskrivelser og ingredienser på alle 6 nytårsserveringer.
I vil også finde nogle bogstaver ud for nogle af ingredienserne – disse
bogstaver symboliserer en mulig allergi (nederst på siden vil I finde et
opslag over diverse typer allergener og hvilke bogstaver de tilhører).

 
Hvis der skulle være nogle allergier mm. så har vi fundet nogle gode

alternativer, og de bøtter er så markeret med rød skrift
 

Alle portionerne er pr. person – det vil sige – at hvis I sidder 4 personer i
selskabet som har bestilt Nytårsmenu, så er der også 4 bøtter af hver

servering.
Ydermere, er der lavet en lille beskrivelse af hvordan vi bedst synes at

maden skal serveres.
 

Herfra er der kun at sige velbekomme.!
 
 

V E J L E D N I N G  T I L  N Y T Å R S M E N U  O G  
A L T E R N A T I V E R  T I L  A L L E R G E N E R
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1. Brandade

Kartoffel
Torsk (D)

Trøffel
Olivenolie

Karse / Purløg (på siden i bøtte for sig (KP))
 

-Serveres kold
Tag brandaden ud fra køl ca. 1 time før man skal spise (derved får man endnu mere smag) Lige før serveringen drysses urterne over

(som I finder i bøtten – karse & purløg)
 

-Serveres varm
Hæld brandaden i en kasserolle/gryde og varm den op ved lav temperatur under konstant omrøring.

Lige før serveringen drysses urterne over (som I finder I bøtten - karse & purløg)
 
 

2.Kulmuleterrin
Kulmule (D)

Østersmayonnaise (C) (J) (N) – Sauce verte, på creme fraiche, minus sennep
Boghvedekerner

Porreaske
Brøndkarse

 
-Tages ud fra køl lige før I skal spise.

Det vil være smartest at spise den direkte fra bøtten, da det kan være svært at flytte på en pæn måde
 
 

3.Pil-selv-rejer
Rejer (B)

Chilimayonnaise (C) (E) (J) – Skaldyrsdressing, på creme fraiche, minus sennep
Citron

 
-Tages ud fra køl lige før I skal spise.

Enten kan rejerne serveres direkte fra bøtten eller anrettes pænt i skåle
 
 

4. Rimmet kammusling
Kammusling (N)

Blomkål
Blomkålspure (G) – Lavet på havremælk i stedet

Hasselnødder (H) - Rugbrødsknas
Kørvel

 
-Tages ud fra køl lige før I skal spise.

Det vil være smartest at spise den direkte fra bøtten, da det kan være svært at flytte på en pæn måde
 
 

5.Saltet laks
Laks (D)

Sauce exotic (på siden i bøtte for sig (SE))
Agurk

Mandelsplitter (H) – Brødcrouton
Thaibasilikum

 
Tages ud fra køl lige før I skal spise.

Enten kan laksen serveres direkte fra bøtten eller anrettes i en skåle/tallerkner
Saucen hældes over lige inden serveringen (som I finder i bøtten - sauce exotic)

 
 

6.Hummersalat Waldorf
Hummer (B)

Waldorf creme (C) (G) (J)
Valnødder (H) – Brødcrouton

Druer
Æble

Frisee
Dild

 
Tages ud fra køl lige før I skal spise.

Enten kan hummersalaten serveres direkte fra bøtten eller anrettes pænt i skåle
De saltede valnødder drysses over lige før serveringen
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STOFFER ELLER PRODUKTER, DER FORÅRSAGER ALLERGIER ELLER

INTOLERANS der skal oplyses om
 
 
 

A. Glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt,  kamut eller
hybridiserede stammer heraf,  og produkter på basis heraf,

 B. Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr.
 C. Æg og produkter på basis af æg.

 D. Fisk og produkter på basis af fisk, 
 E.  Jordnødder og produkter på basis af jordnødder.

 F.  Soja og produkter på basis af soja
 G. Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose)

 H. Nødder, dvs. mandler (Amygdalus communis L.) ,  hasselnødder (Corylus
avellana),  valnødder (Juglans regia),  cashewnødder (Anacardium occidentale),

pekannødder (Carya il l inoiesis (Wangenh.) (Koch),  paranødder (Bertholletia
excelsa),  pistacienødder (Pistacia vera),  queenslandnødder (Macadamia

ternifolia) og produkter på basis heraf,
 I .  Selleri og produkter på basis af selleri .

 J .  Sennep og produkter på basis af sennep.
 K. Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø.

 L.  Svovldioxid og sulfitter i  koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter
som samlet SO 2 skal beregnes for produkter, som de udbydes klar til  brug,

eller som de er rekonstitueret efter fabrikanternes instrukser.
 M. Lupin og produkter på basis af lupin.

 N. Bløddyr og produkter på basis af bløddyr.
 
 

God fornøjelse og Godt Nytår!!
Fra alle os i  Fiskehuset Hornbæk
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A L L E R G E N E R
 


