
 

 

 

MIDDAGSKASSE  
4 december 

 
 

F Ö R R Ä T T  
 

GAUFRETTE 
Med stenbitsrom, gravad citron och syrad grädde 

135/pers 
Vintips: NV Billecarte Salmon brut reserve, Art.nr: 7454 

Vintips: 2018 Domaine Roux Bourgogne Les Murelles, Art.nr: 5837 

 
V A R M R Ä T T  

 

ANKA ”AUX CERISES” 
Ankbröst med höstgrönsaker, körsbär och potatispuré smaksatt  

med ankleversmör 
 235/pers 

Vintips: 2019 M Chapoutier Domaine de Bila-Haut Occultum Lapidem, Art.nr 74168 
Vintips: 2018 M Chapoutier Crozes-Hermitage Les Meysonniers, Art.nr 74136  

 
D E S S E R T  

 
CRÊPES SUZETTE 

Med apelsinkaramel och Grand Marnier 
70:-/pers 

 
 

 
BOKA Tel: 08-41 00 59 09 

Hämtas efter 15h00 på fredag 

 
 

Middagskassen är alltid packad för 2 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

GAUFRETTE 
Med stenbitsrom, gravad citron och syrad grädde 
 

1. Lägg gaufretten på tallriken 
2. Strö på lite gravad citron 
3. Lägg en klick creme fraiche på varje gaufrette 
4. Toppa med gräslök och stenbitsrom 

 

ANKA ”AUX CERISES” 
Ankbröst med höstgrönsaker, körsbär och potatispuré smaksatt  
med ankleversmör 
 

1. Lägg ankbröstet med skinnet ner i kall panna. Ställ på spisen på medelvärme 
och stek långsamt tills skinnet är gyllene och krispigt. Vänd och stek lätt på 
köttsidan. Låt vila ett par minuter innan servering 

2. Koka upp en kastrull med vatten och lägg ner påsen med grönsaker. Stäng 
av värmen och låt ligga i ca 10 minuter. 

3. Värm potatispurén i en kastrull under omrörning 
4. Värm upp såsen 
5. Vid servering; lägg en klick potatispuré på tallrik. Gröp ett litet hål och tryck 

ner ankleversmöret. Tranchera ankan och lägg upp grönsakerna. Toppa med 
ankan och lägg några körsbär runt om och avsluta med såsen. 

 
 
CRÊPES SUZETTE 
Med apelsinkaramel och Grand Marnier 

 
1. Lägg en klick smör i en stekpanna på medelvärme 
2. När smöret lutat skumma, lägg i crêpes och stek lätt på bägge sidor 
3. Lägg apelsinzesten på crêpes och häll såsen runt om 
4. Lägg upp Crêpes på tallrik 
5. Lägg i apelsinfilèerna i såsen och rör om. Fördela filéerna och såsen på över 

crêpes 
6. Servera en god vaniljglass till 


