
F Ö R R ÄT T:
Toast skagen med sikrom och rödlök

Dryckesförslag: Loimer Lenz nr 4350

Stek det försmörade brödet på medelvärme tills gyllene på båda sidorna. 
Lägg på den förlagda skagenröran och garnera med citronklyftan.

VA R M R ÄT T
Schnitzel på gris från Rocklunda gård med gröna ärtor, sauterad lök, 

citron- och vitlökssmör, steksky och timjansrostad amandinepotatis

Dryckesförslag: The Butcher white cuvée nr 71739

Dryckesförslag: The Butcher pinot nr 70521

Sätt ugnen på 175 grader, gärna på varmluft, annars över- och undervärme. 
Koka upp en stor kastrull med vatten och låt sjuda.  Ställ ut citron- och  
vitlöksmöret så det blir lite rumstempererat. 

Häll på timjansoljan på amandine-potatisen och värm i folieformen i ca 10 
minuter. Stek av schnitzeln i rikligt med olja och en liten smörklick på 
medelvärme. Krydda med salt och peppar. Stek tills den får fin färg, ca två 
minuter på varje sida. Sjud påsarna med ärtor och steksky i kastrullen  
med vattnet i tre minuter.

Bottna tallriken med ärtorna och gör ett hål i mitten. Häll steksky i hålet, 
lägg på schnitzeln och toppa med citron- och vitlökssmöret. Servera  
potatisen på sidan.

D E S S E RT:
Liten kopp med vaniljpudding, lättsockrade bär och hallonkrisp 

Dryckesförslag:Ricossa nr 4325

Toppa vaniljpuddingen med de sockrade bären och strö över hallonkrisp.

Smaklig måltid önskar 

Läs gärna igenom hela beskrivningen och förbered så mycket som  
möjligt innan du påbörjar tillagningen. Lycka till!

Tillagnings- och serveringstips
K R O G K A S S E N

O B S !
Tidsangivelserna kan variera lite 
från ugn till ugn samt beroende 
på hur långt i förväg du har tagit 
ut råvarorna ur kylen. Känn på 
maten innan du serverar den, om 
den inte är varm så låt den stå en 
stund till i ugnen. Ett tips är också 
att ha varma tallrikar om det är 
möjligt.


