
Nytårsmenu 2021
Step-by-step guide

Ovn (varmluft 180/190 grader)
Gryder (forret + mellemret + hovedret)
Piskeris (forret - mellemret)
Stavblender (forret)
Ovnfast fad (mellemret)

Tak for, at du har bestilt din nytårsmenu hos Aagaard Kro. Vi har glædet os til at
forkæle dig på årets sidste dag. 

Du skal som det første stille al maden på køl (og isen i fryseren). 

Læs herefter vejledningen godt i gennem - og beslut allerede nu hvilken
service/tallerkener du vil bruge. Vi vil anbefale dig at bruge en dyb tallerken til
forretten og flade tallerkener til de øvrige retter.  

Du skal desuden bruge:



Alle de medfølgende beholdere er nummereret, så du let kan se, om beholderens
indhold hører til ret 1, 2, 3 eller 4. Beholderens indhold er desuden skrevet på en
label, så du kan ikke blive i tvivl om, om du har fat i det rigtige. 

OBS: Vi vil anbefale dig at stille alle 1'ere, 2'ere, 3'ere og 4'ere i hver sin "gruppe" - det vil
gøre det nemt og overskueligt for dig når du skal servere retterne. 

Alt der skal i ovnen skal varmes ved 180/190 grader varmluft. Vær opmærksom på at
ovne er forskellige, og derfor kan tiderne variere fra ovn til ovn. Når du åbner en
varm ovn forsvinder ca. 70% af varmen - og der skal derfor beregnes lidt ekstra
varmetid. Sørg derfor i for at holde øje med ovnen og maden deri uden at åbne
ovnen mere end nødvendigt.   

OBS: Sørg for at tage alt, hvad der skal varmes ud af køleskabet ca. 15 - 20 minutter før du
skal bruge det. Alle varmetider er baseret på, at maden ikke er køleskabskold når det
sættes i ovnen.  

Har du spørgsmål til nytårsmenuen kan du kontakte os på tlf.: 2218 6245 ca. indtil kl.
17.00.  

Til sidst vil vi ønske dig og dine gæster et godt nytår. Vi håber, at I får en fantastisk
aften - og en dejlig afslutning på endnu et svært år. Pga. den nuværende situation
med coronavirus (som vi absolut mener ser kritisk ud) venter vi med at beslutte,
hvornår vi åbner restauranten igen i det nye år. Vi håber dig og alle vores andre
skønne gæster kommer sunde og raske ind i det nye år - og så er vi selvfølgelig klar til
at skabe skønne minder når vi igen kan tillade os at samles.  

De bedste nytårshilsner fra Jesper Jensen (ejer), Rasmus Vejrum (køkkenchef) og
resten af Team Aagaard Kro.

PS: Ca. 30 minutter før I ønsker at gå til bords skal ovnen tændes på 180-190
grader varmluft.  



Ret 1 - Forret 
Cremet jordskokkesuppe 

Garniture: Syltede jordskokker, jordskokkechips og persilleolie.

Suppe: Varmes under hyppig piskning til den er gennemvarmet. Vær forsigtig med
varmen, da suppen er legeret (smør/fløde) og derfor nemt kan brænde på i bunden
af gryden. Du kan eventuelt hælde lidt vand i gryden inden suppen kommes i. 
Når suppen er 100% gennemvarmet kan du blende suppen luftig med en stavblender
(dette gøres i gryden) lige inden du hælder den over i en kande (til servering). HUSK:
Hvis du blender suppen luftig, skal det gøres som det sidste inden servering.  

Servering: De syltede jordskokker og jordskokkechipsene placeres i midten af den
dybe tallerken. Læg pynten ovenpå og hæld persilleolien rundt om jordskokkerne.
Når alle gæster har fået en tallerken hældes suppen op (hæld ikke så meget suppe
op, at garnituren dækkes af suppen).  

Tip: En varm supper smager bedst, og derfor anbefaler vi, at du varmer dine
suppetallerkener og kanden til servering mens du varmer suppen. 
Det medfølgende brød hører desuden til forretten, og kan blot serveres i en brødkurv
ved siden af.  



Ret 2 - Mellemret 
Smørbagt vesterhavstorsk 

Garniture: Brunet smør, sauce blanquette og syltede trompethatte.

Svampene varmes i en gryde. Varm dem ikke ved for høj varme - de skal blot være
lune ved servering. Saucen varmes i en anden gryde under grundig piskning. Vær
opmærksom på, at saucen indeholder æg og smør og den derfor nemt kan skille
(dette hindres med grundig piskning og forsigtig brug af varme).  

Torsk: Placer torsken i et smurt ovnfast fad, krydder den med salt og peber og sæt
den i en forvarmet ovn (180 grader varmluft) i ca. 10 minutter (eller til lamellerne i
torsken kan deles nemt).  

Servering: Placer den bagte torsk i midten af tallerkenen. Svampe og urter placeres i
en cirkel om torsken. Kom saucen ved siden af eller fordel den rundt om.  



Ret 3 - Hovedret 
Oksemørbrad (i lækkert selskab) 

Rød: 6 - 9 minutter 
Medium: 9 - 14 minutter
Gennemstegt: 16 - 23 minutter (OBS: gennemstegt oksemørbrad kan virke
hårdt/sejt og ændre kødets gode smag). 

Oksemørbrad: Kødet tages ud fra køl ca. 30 minutter før. Det er pre-tilberedt, det
skal blot færdigtilberedes i ovnen ved 180 grader varmluft (husk ovnen skal være
gennemvarmet). 

Varmetider:

Der er stor forskel på ovne, og tiderne kan derfor variere et par minutter. 

Lad kødet trække i 5 minutter under et viskestykke inden servering. Du kan med
fordel anrette tallerkenen imens kødet trækker.  

Servering: Placer Pommes Anna til venstre sammen med puré og bagt selleri. Der
pyntes med bagte rødløg og urter. Kødet skæres og placeres i midten af tallerkenen.
Server saucen ved siden af.  

Garniture: Pommes Anna (kartoffel),
selleri og løg, selleripuré og sauce.

Varm Pommes Anna i en
gennemvarmet ovn (180 grader
varmluft) i ca. 15 - 20 minutter. Den
kan tåle meget varme, så den må
gerne få til den er gylden og let sprød.
Selleri og løg er tilberedt. Dette skal i
ovnen sammen med Pommes Anna
(ca. 15 minutter, så det skal sættes ind
kort efter Pommes Anna). Selleripuré
varmes i en gryde (eller med
forsigtighed i mikroovnen). Saucen
gennemvarmes i en gryde under
omrøring. Saucen skal varmes så
meget, at den simrer. 



Ret 4 - Dessert 
Panna cotta af bær med chokolade og vaniljeparfait.

Servering: Desserten er klar i bøtten. Drys og pynt med det vedlagte og tag
desserten ud fra køl / frys. Du kan eventuelt vende isen ud af bøtten ved at hælde lidt
lunt vand på kanten (så glider den nemt ud).


