
F Ö R R ÄT T
Löjromstoast med hackad rödlök och gräslök samt 

Cremé fraiche 

Dryckesförslag: : 2009 Champagne Henriot Brut 

Millésime - Nr 93089

Smörstek brödskivan gyllenbrun på båda sidor. 
Arrangera sedan alla tillbehör på toasten eller serve-
ra tillbehören vid sidan om så man får välja själv hur 
mycket man vill ha på toasten.

VA R M R ÄT T
Pocherad piggvarsfilé serveras med potatisfondant 

toppad med belaverde, savoykål, gräslöksmajonäs 

samt forellrom och champagnesås

Dryckesförslag: Puligny-Montrachet Premier Cru - 

Clos de la Garenne, Maison Louis Jadod

Nr 70974

Ta bort plastlocken från alminiumformen med piggva-
ren och såsen och sätt in den i ugnen på 130 grader, 
värm i ca 12-15 minuter (kolla till formen i ugnen lite då 

och då eftersom alla ugnar är olika och tid kan variera). 
 Doppa ner en liten sked och smaka om såsen är 
varm, då är det dags att servera.) När det återstår ca 
8 minuter av fisken stoppa då in bellaverdebroccolin 
och savoykålen. 

Stek sedan potatisfondanten i smör på medelvärme 
så den får en nystekt känsla på båda sidor. Arrangera 
sedan fisken på ena sidan av tallriken och potatis-
fondanten på andra. Toppa potatisfondanten med 
broccoli, savoykål, gräslöksmajonnäs, forellrom och 
smörgåskrasse. Slå till sist den varma såsen på pigg-
varen och servera

D E S S E RT
Chokladpudding serveras med rårörda hallon  

och mandelflarn

Dryckesförslag: 2008 Tokaji Aszú 5 Puttonyos 

Hétszölö - Nr 73126

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  W E D H O L M S  F I S K

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.

B R A  AT T  TÄ N K A  PÅ
Innan du börjar med förrätten, ta ut folieformen med fisk och sås så att den får stå i rumstemeperatur, det är 
bra om den inte är kylskåpskall när den går in i ugnen. Sätt även din ugn på 130 grader när du börjar med 
förrätten så är ugnen varm när det är dags för varmrätten.

https://www.systembolaget.se/produkt/vin/henriot-9308901/
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/puligny-montrachet-premier-cru-7097401/
https://www.systembolaget.se/produkt/vin/hetszolo-7312602/

