
 

 

Tillagningssätt av Östgöta köks nyårsmeny 

Här nedan följer tillvägagångssätt för våra nyårsmenyer och observera att de tider vi anger 
är en rekommendation och olika ugnar har olika effekt så tiden kan variera.  

                                                                       
Förrätter 

Jordärtskocksoppa serveras med crabcake, avrugacaviar och syrad fänkål 
(Den vegetariska serveras med bakade småtomater, syrad fänkål och bakad jordärtskocka) 

 

• Koka upp soppan  

• Mixa soppan gärna med en stavmixer och några droppar kall mjölk så får du soppan 
lite luftigare och skummig. 

• Värm crabcaken i ugnen ca 2-3 min på cirka 150 grader – den behöver bara vara 
ljummen. 

• Toppa med avruga caviaren och fänkålen och servera den till soppan eller lägg den i 
tallriken. 

• Servera den skummiga soppan vid bordet.  

• VEGETARISK- placera riletten med tomat och toppa med fänkålen och servera soppan 
vis bordet. 
 
 
Klassisk toast skagen med löjrom 

• Stek brödet precis innan serveringen och lägg på skagenröran och löjrommen. 

• Servera direkt 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Varmrätter 

Kalvrygg med svamp, smålök, rökt sidfläsk, rödvinssås, örtsmör och potatispave  

• Ta gärna fram köttet en stund innan tillagning så att köttet blir rums tempererat 

• Sätt ugnen på cirka 150 grader sätt in potatisen.  

• Efter ca 10 min lägg in köttet och värm ytterligare ca 5 min.  

• Värm svampen/löken i stekpanna.  

• Koka upp såsen.  

• Arrangera köttet och potatisen på tallriken. 

• Toppa köttet med svampfräset. 

•  Slå på rödvinssåsen och toppa sist rätten med örtsmöret 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skaldjursgratinerad torskrygg med vitvinssås, smörkokta harricots verts, pommes 
duchess  

• Ta gärna fram fisken en stund innan tillagning så att fisken blir rums tempererat 

• Sätt ugnen på cirka 200 grader.  

• Sätt in pomme duchessen.  

• Efter ca 5 minuter insått in fisken i ytterligare ca 5 min tills skaldjurstoppingen fått 
lite färg och fisken känns varm. 

•  Koka upp såsen och värm bönorna med lite smör i kastrull.  

• Arrangera fisk och potatis och bönor på tallriken.  

• Servera såsen vid sidan(mixa gärna såsen med några droppar kall mjölk så blir den 
luftig och skummig) 

 
Svampfylld kål serveras med potatispave, tryffelsky, grönkålschips samt sotad & 
syrad schalottenlök (Vegansk & glutenfri) 

• Sätt ugnen på cirka 175 grader.  

• Sätt in potatisen.  

• Efter fem minuter sätt in kåldolmen i ytterligare 5-10 min. potatisen ska fått fin färg 
och kåldolmen ska vara varm. 

•  Koka upp tryffelskyn och värm löken i stekpanna.  

• Arrangera kåldolmen med potatisen på tallriken och servera med löken och 
tryffelskyn. 

• Toppa med grönkålschipsen 

 



 

 

 

 

Desserter 

Kolatart med Valrhonachoklatryffel samt créme chantilly (L,G,Ä) 
135 kronor per person 

Hallon cremeux, citronkräm och  lakritsmaräng (Ä) 
135 kronor per person 

 


