
Fru Møllers restaurant
NYTÅRS TAKE AWAY 2019

Velkommen til årets nytårsmenu
I denne folder vil vi guide jer igennem vores nyt-
årsmad fra start til slut.

Billeder af nytårsmenuen kan I se her:
frumollersmolleri.dk/restaurant/nytaars-take-away-2019/

Vi er på telefon 61 60 03 61 frem til kl. 15.00 

Vi siger tak for jeres bestilling af nytårsmenuen,
og håber at se jer igen i det nye år,  
hvor vi byder på spændende events og nye ideer.
Vi ønsker jer en fantastisk aften og velbekomme.

GODT NYTÅR!!

Ved allergi undgå følgende:

Glutenallergi:
Langtidshævet hvedeflutes 
Dessert: Mørk chokolade ”bar”  
(bunden af dessertkagen) 
Chokoladeknas 
Ved tilvalg af ost: Fladbrød

Nøddeallergi:
I desserten: 
Mørk chokolade ”bar” i desserten og 
Chokolade knas

Menuen indeholder: 

Forret:
Bagt nytårstorsk 
Fiskesuppe
Puré af jordskokker og æbler 
Jordskokkechips
Citron syltede svampe
Krydderurtesalat

Langtidshævet hvedeflutes

Hovedret:
Rosastegt ryg af kødkvæg
Saltbagt Knoldselleri   
Selleripuré
Grønkålsflan 
Syltede rødløg og mizuna salat
Kraftig rødvinssauce
Små stegte kartofler

Dessert:
Mørk chokolade ”Bar” 
Sprøde solbærmarengs
Saltet karamel med bærlikør
Chokoladeknas
Solbær is med ægte vanilje

Alt sættes på køl, undtagen:

Langtidshævet hvedeflutes
Jordskokchips
Sprøde solbærmarengs
Chokolade knas 

Isen sættes på frost.



Fremgangsmåde:
30 minutter før I starter i køkkenet, tages forret  

og hovedret ud af køleskabet. 
Tænd ovnen på 160 grader ved varmluft. 

Desserten tages først ud af køleskabet, når den skal 
anrettes. 

FORRET
Nænsomt bagt nytårstorsk 

Klassisk fiskesuppe kogt med 
 grillede hummerskaller og jordskokker. 
 Puré af karamelliserede jordskokker og 

 æbler fra Karensminde, jordskokkechips med 
estragon, citronsyltede svampe  

og frisk krydderurtesalat

    
Langtidshævet hvedeflutes fra Fru Møllers Mølleri.
Varmes i ovnen i 15 minutter ved 160 grader. Serveres 
til forretten.

Tag låget af bakken med torsk og bag den i 8 minut-
ter ved 160 grader. 
(Torsken er krydret med salt). 
Varm jordskokpuréen uden låg i 8 minutter i ovnen, 
samtidig med fisken.  
Giv fiskesuppen et opkog i en passende gryde,  
skrue ned for varmen og hold den varm.  
Anret: Fordel jordskokkepuréen i bunden af dybe 
tallerkener.  
Kom den bagte torsk ovenpå, derefter citron syltede 
svampe og chips på.
Anret urtesalaten ovenpå til sidst. 
Hæld suppen på ved servering.  
Se evt. billedet på vores hjemmeside. 

Ved tilvalg af:

Snack
Flæskesvær med BBQ smag

---
Luftige karljohan-chips

---
Sprøde brødflager m/ røget paprika

---
Tomat aioli

Osten

Benedict, hvid kloster, komælk 
Thise Mejeri, øko

---
Comendanten, fast komælksost, 

Sønderhaven Gårdmejeri 
---

Kornblomst, komælk,  blåskimme-
lost, Thise mejeri, øko

Serveres med østjysk fladbrød og 
chutney

Tages ud 1 time før servering.

NATMAD

Cremet suppe på Hokkaidogræskar
Ristet bacon fra Slagteriet, 

urte-yoghurt, rugbrøds crouton 
og timiansyltede græskar.

Hertil serveres foccacia brød med 
rosmarin og havsalt

Foccaciabrødet varmes i 15 minutter 
ved 160 grader. 
Suppen koges op og serveres
rygende varm. Urte-yogurt, 
rugbrøds crouton og
 syltede græskar serveres til suppen. 

Anretning efter fri fantasi.



HOVEDRET

Rosastegt ryg af dansk kødkvæg fra Kildegården
”Rodfrugtens konge” –knoldselleri som saltbagt og puré med brunet smør. 

 Syltede rødløg fra Tunø, grønkål fra Gårdens marker tilsmagt med trøffel og  
kraftig rødvinssauce.  Hertil serveres små stegte kartofler med  

tørrede svampe og 3 slags peber

Varm kartoflerne i 20 minutter ved 160 grader.  Tag oksestegen op af alubakken.
(Den er krydret med salt og peber).  
Kødet er forstegt og skal nu brunes på en pande og derefter varmes.  
Varm en pande op, til den er rygende varm, tilsæt 1 stor spsk. fedtstof (helst smør). 
Steg kødet her på i kort tid, til den er gylden hele vejen rundt om kødet. 
Læg oksestegen tilbage i alubakken, og varm den i ovnen i 15 min.  
(evt. 25 minutter, hvis I ønsker stegen mere end rosa stegt.)  
Lad kødet hvile i ca. 5 min. Skær stegen i tynde skiver ved serveringen. 
Tag låget af saltbagt knoldselleri og sæt dem i ovnen i 15 min. ved 160 grader. 
Sæt også selleripuré og grønkålsflan i ovnen, og varm i 10 minutter uden låg.
Kog rødvinssaucen op med 1 spsk. vand, og hold den varm. 
Ved anretning:  Tag syltede rødløg og mizunasalat op af plasticbøtten. 
Kartoflerne serveres ved siden af.  Anret som på billede eller fri fantasi.  

DESSERT

70% mørk chokolade og solbær fra Samsø 
Mørk chokolade ”Bar” i lag med ristet valnød, peanuts og tørrede solbær.  

Sprøde solbærmarengs, saltet karamel med bærlikør,  
chokolade knas med smagen af Fru Møllers favoritte. 

 Servers med Restaurantens hjemmelavede solbær is af øko fløde og ægte vanilje

Flødeisen skal tages ud af fryseren 10 min før servering - 
Anret som på billede eller efter fri fantasi.

VELBEKOMME 




