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Hold nytår med
Mesterslagteren
Nytårsaften er en helt særlig aften – familie og venner skal
hygge sig med lækker mad, drikkevarer og alt hvad der ellers
skal til for at gøre årets sidste aften rigtig festlig. På sådan en
festaften forventes der lidt ekstra af maden – menuen må
godt være lidt luksuriøs. Igen i år har Mesterslagteren gjort
det nemt og samtidig lækkert for dig.
Vi har kreeret en spændende fire-retters nytårsmenu –
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naturligvis med fuld fokus på lækre råvarer, slagterkvalitet,
tradition og fornyelse.
Vi har gjort alt forarbejdet, så du kan hygge dig med dine
gæster og skabe en hel særlig feststemning. Nytårsmenuen kræver minimal tilberedning, så det bliver faktisk ikke
meget nemmere.
Mesterslagteren giver dig naturligvis en tilberednings- og
anretningsanvisning, så du får det flotteste resultat på dine
tallerkner. Desuden viser vi i en video, hvordan retterne
skal anrettes – trin for trin.
Imponér dine festglade gæster med et brag af en nytårsmenu på årets sidste aften.

Starter

MUSLINGEVELOUTÉ
med citrontimian, artiskokravioli, tomatchutney,
basilikumsolie og friske urter

Velouté er en sauce fra det franske køkken.
En lækker muslingefond danner grundlaget for
den velouté, der udgør starteren på nytårsmenuen.
Basilikumsolien giver et smukt udtryk og en god
smag til den sarte velouté. Raviolien har et lækkert
fyld af artiskok. Den hjemmelavede tomatchutney
er både sød, syrlig og stærk på samme tid – og på
den måde tilfører den de helt rette smagsgiver og
-modspil til hele retten.
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Forret

KRONDYRSCARPACCIO
med rilette af krondyr, marinerede
tyttebær, maltcrumble og urter
Den fine forret med en duet af krondyr ser festlig
ud, når den pyntes med tyttebær, crumble og urter.
Nytårsforretten smager som en drøm. De tynde
skiver af krondyr i samspil med den rørte rilette
er fantastisk. De marinerede tyttebær supplerer
med både sødme, bitterhed og syrlighed.
Maltcrumblen giver retten et delikat sprødt element.
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Hovedret

STEGT
OKSEMØRBRAD
med braiseret nakkefilet af Iberico-gris, stegte svampe
med valnødder og persille, creme af gulerødder samt
stegt grønkål. Hertil pommes fondant og rødvinssauce.
En nytårsmenu fra slagteren skal selvfølgelig
indeholde noget lækkert mørt kød. Vi nøjes ikke
med en variant – derfor får du til hovedret to slags
kød. Oksemørbraden hører nytårsaften til, og sammen med den braiserede Iberico-gris får du en sand
smagsoplevelse. Tilbehøret er afstemt efter kødet –
og så er der naturligvis kræset for den lækre sauce.
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Dessert

MOUSSEKAGE
af hasselnød, kokos, chokolade og karamel
serveret med passionsfrugtparfait,
crumble og chokoflager.
Som afslutning på en udsøgt nytårsmenu har vi valgt
en lækker kage lavet af forskellige slags mousser.
Hasselnød, kokos og karamel udgør den spændende
treenighed i kagen. Den cremede passionsfrugtparfait giver
en dejlig friskhed til desserten. De flotte chokoflager og
crumblen tilfører sprødhed til menuens punktum.
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