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De kolde De lune De varme

Artiskokhjerter med due og Piment  
d’Espelettecreme 38

Letz hot wings med sauce af chili og  
ingefær 40

Tærte med porre og andeconfit 42

Tarteletter med kylling og grønne og hvide 
asparges 44

Hvid bønnesuppe med kyllinge leverpostej 46

Provencalsk grøntsagssuppe med sprød  
kalkunv 48

Letz kyllingenuggets 50

Burrito med kalkun og guacamole 52

Tandoorikylling med youghurtsauce  
og mynte 54

Stegt foie gras med stegte æbler og  
honningkage 56

Glacerede vagtler med litchi og spiresalat 58

Arme riddere med stegt andelever og  
granatæble 60

Dariole af andelever og madagaskarpeber  
med tomatvinaigrette 12

Lun salat med confiterede vagtler og 
 dødstrompeter 14

Terrine af poulardbryst med estragon 16

Salat med grillet poulardbryst med roquefort  
og ansjosdressing 18

Anderillette med grøn linsesalat 20

Salat med andehjerte, kråse og lever med  
hindbærvinaigrette 22

Indbagt postej med fjerkræ og foie gras 24

Grøn og hvid aspargessalat med røget  
andebryst 26

Grøn ærtegazpacho med andehjerte og syltede 
kråse 28

Poncetta af perlehøne med pistacie nødder 30

Nicolas Blangettis mousse de foie gras med  
røget andebryst 32

Chaud froid af poulard med citrus dressing 34

Farseret poulardbryst med Karl-Johan svampe  
og skorzonerrødder 64

Ovnstegte vagtler med flageolets 66

Poussin i stenovn af Per Bruun 68

Cordon Bleu af kylling med madeirasauce 70

Ambassadørens Poulard de Bresse af  
Etienne Lemaître 72

Confit af andelår med peberrodscreme 74

Jægergryde med kylling og rodfrugtpuré 76

Farcerede vagtler med vindruer 78

Gammeldags frikassé med poulard 80

Tagine med kyllingelår og Ras-el-hanout-
sauce 82

Grillet poulardbryst i sur-sød sauce 84

Stegt due med sorte og grønne oliven 86

Stegt andebryst med appelsinbigarade 88

Thaikylling med ingefær og kokosmælks-
sauce 90

Klassisk cassoulet fra Castelnaudary 92

Sprængt gås med choucroute og  
rødbede-coulis 94

Ovnbagt perlehøne med krebs 96

Stegt andebryst med kopatteblommer 98

Cassoulet med stegt due og trøffelsauce 100

Grillede poussiner med Karl-Johan creme 102

Gratineret unghane i sennep 104

Farceret juleand 106

Pot au feu af poulard 108

Grillet kalkunbryst med confiterede pærer og  
abrikoser med balsamicoglace 110

Helstegte poussiner med frisk pasta og 
 kejserhatte 112

Unghane fra Baskerlandet 114
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Indbagt postej med fjerkræ og foie gras
Pâté en croûte de volaille et foie gras

6 personer

Dej
150 g svinefedt
400 g hvedemel
2 æg
Salt

Dagen før – Fars
300 g foie gras
200 g hakket svinekød
1 dl rød portvin
1 dl cognac
2 confiterede andelår
2 æggehvider
Salt og peber
1 æggeblomme til pensling

Garniture
2 spsk. honning
15 svesker
Saften af 2 appelsiner
1 dl eddike
1 bakke rødbedespirer til pynt
1 bakke rødbedeblade til pynt

Vin
Alsace, Pinot noir
Alsace, Gewurztraminer

Dej Svinefedt og hvedemel røres sammen med æg 
og salt. Dejen æltes og sættes på køl. Herefter rulles 
dejen ud og fordeles i dariolforme. Husk at gemme 
en smule dej, for til sidst at kunne lukke farsen inde 
i dejen. 

Dagen før – Fars Foie gras skæres i små kvadrater 
og marineres sammen med det hakkede svinekød i 
portvin og cognac natten over. Krydres med salt og 
peber. 

Dagen efter De confiterede andelår udbenes og kø-
det skæres i små tern. Kødet fra andelårene blandes 
i den marinerede foie gras-masse sammen med 2 
æggeblommer og krydres med salt og peber. Massen 
presses ned i dejen, i de svinefedtsmurte dariolfor-
me. Formene lukkes til med det ekstra dej og pensles 
med æggeblomme. 
 De fyldte forme bages i en forvarmet ovn på 180 
grader i 1½ time, indtil dejen er sprød og gylden. 
Herefter sættes de til afkøling.

Garniture Honning kommes i en gryde sammen 
med svesker, appelsinsaft og eddike. Det hele koges 
op en enkelt gang og sveskerne afkøler herefter i 
lagen.

Anretning Anret postejerne på et fad og pynt med 
rødbedespirer og rødbedeblade.

Tip!
Denne ret er velegnet til buffet.
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Arme riddere med stegt andelever og granatæble 
Pain perdu au foie de canard à la grenade

4 personer

250 g frisk andelever
100 g syltede andekråse
10 cl jordnøddeolie
10 g smør
Salt og peber

Garniture
4 skiver daggammelt brød
2 æg
¼ l mælk
1 spsk. brun farin
1 tsk. kanel
10 g smør 
10 cl olie 
1 frisée salathoved
Olivenolie
Citronsaft 
Salt og peber

Sauce
2 granatæbler
4 spsk. sukker
20 cl hvidvineddike
¼ l kalvefond
Salt og peber
Friske granatæblekerner  
 (til pynt)

Vin
Bourgogne, Chassagne-Montrachet 
Blanc

Andelever brunes af på begge sider i lidt jordnød-
deolie på en hed pande. Herefter krydres de med salt 
og peber og sættes til side. 
 Andekråsene skæres i 2 og steges i jordnøddeolie 
på en hed pande, indtil de er gyldne. 

Garniture Æg, mælk, brun farin og kanel piskes 
sammen. Brødskiverne vendes i blandingen og bru-
nes af på en pande i olie og smør. 
 Frisésalaten vaskes og renses. Olivenolie, citron-
saft, salt og peber røres sammen til en dressing og 
hældes over friséesalaten.

Sauce Sukker kommes i en gryde og koges til 
næsten karamel. Granatæblekernerne tages ud af 
skallen og kommes i karamellen. Herefter tilsættes 
hvidvinseddiken og det hele koges ned til halvdelen, 
sådan at saucen ikke bliver for syrlig. Fonden hældes 
på og det hele koges ind til saucekonsistens, sigtes og 
smages til med salt og peber. 

Anretning Brød lægges på en tallerken. Andelever 
skæres i skiver og lægges oven på brødet, med en an-
dekråse ovenpå. Saucen hældes let henover og rundt 
på tallerkenens kant. Pynt med friséesalat vendt i 
dressing og friske granatæblekerner. 

Tip!
Pynt med krydderurteblomster.
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Confit af andelår med peberrodscreme 
Confit de canard à la crème de raifort

4 personer

Dagen før
4 andelår med skind
250 g groft salt
4 fed hvidløg
1 bdt. rosmarin
1 bdt. timian
½ l ande– el. svinefedt

Garniture
6 gulerødder
6 pastinakker
4 bagekartofler
Olivenolie 
4 fed hvidløg
Salt og peber

Sauce
¼ l hvidvin
2 skalotteløg
¼ l brun fond
2 dl piskefløde
60 g frisk revet peberrod
Salt og peber

Vin
Côtes-du-Rhône, Lirac

Dagen før Hvidløg skrælles og skæres i skiver. Ur-
terne hakkes og blandes sammen med hvidløg i det 
grove salt. Lårene marineres i saltblandingen og sæt-
tes på køl i 24 timer. Dagen efter udvandes de saltede 
lår i koldt vand i 1 time. Lårene lægges i en gryde 
sammen med fedt og simrer i 3-4 timer, indtil lårene 
er møre. Herefter tages lårene op og brunes af på en 
hed pande med lidt fedt, indtil de er sprøde. 

Garniture Gulerødder og pastinakker skrælles og 
skæres i stave på 4 cm. Kartoflerne vaskes og skæres 
i både. Det hele lægges i et ovnfast fad sammen med 
olivenolie, hvidløg, salt og peber, og bages i ovnen på 
180 grader i ca. 45 min. indtil de er sprøde og møre. 

Sauce Skalotteløg skrælles, hakkes og kommes i en 
gryde. Hvidvin hældes over og koges ned til halv-
delen. Peberrod og fond tilsættes og saucen koges 
yderligere ind. Fløde tilsættes under piskning og det 
hele koges ind til saucekonsistens. Smages til med 
salt og peber.

Anretning Garniture lægges på et fad. De gyldne 
andelår fordeles og saucen hældes over. 

Tip!
Kan serveres med rødkålscrudité. 
Man kan anvende gåselår i stedet for andelår.
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