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Lun kanapé med cremede svampe og revet Thybo ost.
Sprød mørdejsskal med ”tatar” af røget okseinderlår
og trøffel-mayo.
Crostini med spicy creamcheese og sprød lufttørret bacon.

Lun kanapé med cremede svampe og revet Thybo ost.
Sprød mørdejsskal med artiskokpure og confiteret porre.
Kræmmerhus med spicy creamcheese og rodfrugteknas.

forret
Nytårstorsk i skummende jordskoksuppe med pocheret Pak
choi, karamelliseret rødbede og lækkert glutenfrit brød.

hovedret
Kornfordret amerikansk oksemedaljon med kraftig Karl Johan
sauce, portvins-glaseret skalotteløg, smørbagt selleri med
urtestøv og kartoffelpie med søde kartofler.

dessert
Uanstændigt meget chokolade …
Intens chokoladekage, serveret med confiteret pære, krystalliseret mynte, Limoncello is og kold sauce på blodappelsin.

4 retter 424 00

forret
Skummende jordskoksuppe med pocheret Pak choi, karamelliseret rødbede og lækkert surdejsbrød.

hovedret
Grillet kikærtebøf med cremet svampesauce og portvinsglaseret skalotteløg, smør-bagt selleri med urtestøv og
kartoffelpie med søde kartofler.

dessert
Uanstændigt meget chokolade …
Intens chokoladekage i 3 lag, serveret med confiteret pære,
krystalliseret mynte, Limoncello is og kold sauce på blodappelsin.

4 retter 389 00

Det med småt ...
Nytårsmenuen kan afhentes på FANDANKO d. 31/12 2022 i tidsrummet 10.00 - 13.00. Hele menuen er forberedt, så du kun skal bruge et minimum af
tid i køkkenet og i stedet nyde aftenen. Menuen kan bestilles frem til d. 27/12 kl. 12.00 eller indtil menuen er udsolgt. Minimum antal bestillinger er to.
Du får en udførlig vejledning med menuen. Du kan bestille online, pr. email: info@fandanko.dk, direkte i butikken eller på telefon 98 16 22 11. Levering
kræver, at du har bestilt på webshoppen. Vi anbefaler, at du køber lidt pynt til at gøre menuen ekstra festlig - for eksempel persille, mynte eller citronmelisse. Har du ændringer, eller har du fortrudt din bestilling, vil vi meget gerne hjælpe dig. Kontakt os på info@fandanko.dk – senest d. 25/12 22 kl. 12.00

