
B R A  AT T  TÄ N K A  PÅ
Innan du börjar med förrätten: ta ut ugnsformen med fisken och såsen till 
varmrätten så att den står i rumstemperatur, bra om den inte är kylskåpskall 
när den går in i ugnen. Sätt även ugnen på 130 grader när du börjar med 
förrätten så är ugnen varm när det är dags för varmrätten.

F Ö R R ÄT T
Hummersoppa serveras med hummer, hummermajonäs och forellrom

Dryckesförslag: Pichler-Krutzler nr 92684

Häll upp hummersoppan i en passande kastrull och värm den på med-
eltemperatur så att den får koka upp sakta utan att bränna fast. Rör runt 
med en visp lite då och då. Arrangera sedan hummern, hummermajonäsen 
samt forellromen på en passande tallrik. Häll sedan ner den varma soppan 
precis innan servering.

VA R M R ÄT T
Pocherad rödtungsfilé med ragu på blåmusslor och rotfrukter, 

duchessetoppar och champagnesås

Dryckesförslag: Meursault nr 75515

Stoppa in ugnsformen med rödtungan och såsen samt duchesstopparna 
på 130 grader i ca 12-15 minuter (kolla till formen lite då och då eftersom 
alla ugnar är olika. Doppa gärna ner en liten sked och smaka om såsen är 
varm - då är det dags att servera.)

Ta en passande kastrull och värm mussel- och rotfruktsragun i lite smör på 
medeltemperatur tills den är varm. Ta en passande tallrik och arrangera 
rödtungan på mitten av tallriken, ställ ut duchesstopparna runt om fisken, 
slå på såsen över rödtungan och toppa  med mussel- och rotfruktsragun 
samt löjromen och sist smörgåskrassen.

D E S S E RT
Chokladkräm med inkokta björnbär, portvinsgelé och kanderade nötter

Dryckesförslag: Churchill´s nr 73757

Ta av plasten, servera och njut!

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

Tillagnings- och serveringstips

Smaklig måltid önskar 

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.


