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Bøgerøget laks
med citron sne, gule beder, 

mild peberrodscreme samt glace 
på havtorn og gulerod

Lufttørret carpaccio
af Iberico okse med lun jus, 

syltet bladselleri, rødbedeperler, 
æble og sprød Kataifi

Timianstegt okse 
glaseret i brunet smør. Serveret med

selleriterrine, persillepuré, mild trøffelsauce 
og skovbærsyltede skalotteløg

Pæresorbet
serveret på vanilje savarin, med stikkelsbærpuré, 

søde grønne tomater og hvid chokoladecreme 

Nytårsmenu 2017
Vælg mellem 3 eller 4 retters Nytårsmenu, vegetarmenu 
eller børnemenu. Vi forbereder alt til menuen og det eneste 
du skal gøre, er at opvarme og anrette de forskellige retter. 

Der medfølger en udførlig “trin-for-trin” vejledning, friskbagt 
langtidshævet brød samt krydderurter til pynt, så du let kan 
skabe det perfekte resultat. Årets menu:

Du kan bestille Nytårsmenuen helt frem til den  
28. december på www.gastronomiet.dk eller 43 43 90 40.

Når du har bestilt din Nytårsmenu, kan du frit justere din 
bestilling til og med den 29. december. 

Du vælger selv om du vil afhente bestillingen på vores 
adresse eller have den leveret lige til døren.  
Bestiller du til 8 eller flere leverer vi 
gratis i Storkøbenhavn. 

Vi glæder os til at gøre din Nytårsaften
rigtig festlig! “Høj klasse”    

“Forrygende, 
festligt og fantastisk!!!”

285,-

350,-
pr. person

pr. person

3 retter

4 retter

Alle priser inkl. moms. Se leveringsområder og priser på www.gastronomiet.dk 
Ved 3 retters vælges mellem laks eller carpaccio. Gratis levering gælder kun i 

Storkøbenhavn og kun ved bestilling af 8 kuverter eller flere af voksen Nytårsmenuen. 
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Kransekage 
Hjemmebagt kransekage 

 
1 stykke pr. person 

- hjemmebagt kransekage 
dyppet i mørk 

chokolade  

Snacks 
Parmesan stænger med tomatdip

Mini svampesouffléer med 
creme på søde kartofler 

Saltede hasselnødder med 
piment d’espelette

Skal det være rigtig nemt at nyde aftenen, så lad os stå for det hele! Vi tilbyder lækre snacks, der sætter gang i snakken og 
hjemmebagt kransekage til et sødt punktum på en dejlig aften. 

Skab den fuldendte oplevelse med vine, der passer  
perfekt til menuen. 

Årets vinmenu byder på store vinoplevelser, som med 
deres match til maden både overrasker og begejstrer.  
Suppler menuen med lille eller stor vinmenu eller gå efter 
hele “pakken”.

Læs mere om vinene på www.gastronomiet.dk

Få den helt store oplevelse og lad os klare det hele 
til den store aften. I får snacks, 4 retters middag, den 
store vinmenu med 5 vine samt kransekage i en 
samlet pakke til en favorabel pris.  
OBS: Minimum 4 personer.  

SNACKS - 3 slags
NYTÅRSMENU - 4 retter
VINMENU - 5 vine (Velkomst bobler og 
vin afstemt til hver af de 4 retter)
KRANSEKAGE 

Velkomst: Crémant “Ma Maison”, Limoux, Frankrig
Dejlig cremant fra verdens ældste område for mousserende vine. 
Fine lette bobler, elegance, noter af citrus. Perfekt til velkomsten.

Forret: Mayfly Sauvignion Blanc, Marlborough, New Zealand
Indsmigerende Sauvignon Blanc af 2 lokale vinnørder. Noter af 
hyldeblomst, frisk græs og stikkelsbær skaber modspil til laksen.

Mellemret: Tres Ojos, San Gregorio, Spanien 
Letdrikkelig og moderne vin som byder på stor saftighed, blødhed 
og elegance. Yder super modspil til umamien i carpaccioen. 

Hovedret: Armantes, San Gregorio, Spanien
Med flere priser i bagagen byder hovedretten på en lækkerbid-
sken på gamle stokke. Dyb moden frugt med noter af brombær.

Dessert: Moscato d’Asti, Gagliasso, Piemonte, Italien
Herlig raffineret Asti fra lille Barolo producent i La Morra i  
Piemonte. Den sødmefulde, blomsterrige karakter matcher  
årets dessert perfekt - en dejlig afslutning på middagen!

120,- 190,-

35,-

25,-

pr. person pr. person

pr. person

pr. person

Lille 
Vinmenu

Stor 
Vinmenu

525,-
pr. person

Hele
pakken kun

75,-

SPAR

Alle priser inkl. moms. Vinmenu min. 4 kuverter.
Lille vinmenu inkluderer ikke velkomstvin samt vin til mellemretten og indeholder ca. 
6 glas vin pr. person. Stor vinmenu inkluderer vin til velkomst samt til alle 4 retter og 
indeholder ca. 9 glas vin pr. person.

Min. 4 personer

Supplér med snacks og kransekage ...

Årets vinmenu løfter oplevelsen!

Få hele pakken med rabat!
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Traditionen tro tilbyder vi også en børnemenu med 3 eller  
4 retter. Børnemenuen er sammensat, så den minder om 
de voksnes menu - blot meget mere børnevenlig.

Du anretter nemt børnemenuen lige så flot som de  
voksnes, men du kan også vælge at skille ingredienserne 
lidt mere ad for at tilfredsstille eventuelle “kræsne” sjæle. 

Deadline for bestilling er den 28. december. Vi anbefaler dog at 
bestille i god tid. Husk at du frit kan justere din bestilling til og med 
den 29. december - så går ingen gæster forgæves! 

Bestil på:

Vi byder også på børnemenu!

Vegansk menu

Bestil nu!

Bøgerøget laks
med citron sne, komprimeret 
agurk og glace på gulerod

Serrano skinke
med rødbedeperler, 

grove chips og tomatcreme

Timianstegt okse 
med “brun” skysauce, persillepuré,

rugknas og gratineret kartoffel

Mørk brownie
serveret med pæresorbet 

og chokoladesauce

Hvide asparges
med citron sne, mild peberrodscreme 

på sojamælk, gule beder samt 
glace på havtorn og gulerod

Aubergine carpaccio
med gremolata, lun grøntsags jus, syltet 

bladselleri, rødbedeperler, æble og sprød Kataifi

Svampesteaks  
med selleriterrine, trøffelsauce på

grøntsager, persillepuré, skovbærsyltede 
skalotteløg og vegansk pommes fondant

Pæresorbet
serveret på vegansk vanilje savarin, 

stikkelsbærpuré, søde grønne
tomater og kokoscreme

150,- 180,-
pr. person pr. person

3 retter 4 retter

Alle priser inkl. moms. Børnemenuen kan ikke bestilles alene. 
Menuen deler krydderurter med de voksnes menu.

Alle priser inkl. moms. Den veganske menu leveres med brød og krydderurter
til pynt, m.v. Alle ingredienser, fonder til sauce, m.v. er produceret 100% vegansk.

Vegansk menu tæller på lige fod med Nytårsmenuen ved tildeling af gratis levering

www.gastronomiet.dk /nytaarsmenu 

285,- 350,-
pr. person pr. person

3 retter 4 retter


