SANS OG SAMLING
GASTRONOMI
Nytårsmenu 2008 med fynsk touch, som de sidste 11 år.....
Skal det være 4 eller 6 retter, du bestemmer, vi kokkererer,
er du ” Vegi”eller sidder du alene, er i 10 eller 2 , alt det løser vi....

Glem stressen, køen ved slagteren, Taxi til restauranten, som sagt vi kokkererer, du er stjernen, vi er hjernen.....
Snack til Bobler

Franske Vandbakkelser med Fynbo ex. fra Anders Granhøj
Sprøde ruller med Unghane” relish”
”Varme” Cashewnødder med groft salt og øl..

1. Forret fra Granhøj....

Torsk i leer, nu med hammer.
Torsk indbagt i ler.
Rødbede, peberrod og æbler ” Cruditee”
karameliseret sellericreme

Natmad tilvalg og koster 85,00 kr. pr. gæst
Vores fynske pølsebord

alt fra det gamle slagteri, hjemmelavet rullepølse,
2 slags salamier som vi laver selv, fedt og salt,
surt og sødt, hjemmebagt leverpostej
og så Anne´s hjemmebagte rugbrød.

”PF” tilvalg koster 35,00 kr pr. gæst

2. Forret Fra Sans og Samling gastronomi (s.o.s.)

PF er vores petite four og der også kransekage
4 slags 2 fra os hver.

Mellemretten...fra Granhøj No.13

Oste Tilvalg 75.00 kr pr. gæst

1. Hovedret, Granhøj

Med oste fra hele verden
5 slags med røget nødder, oliven og kvæder i honning
og så lige lidt ” Knæk”

Hummersalat ” Molekylær” med gele og pulver.. Rigtig fræk

Gåselever Bavaroise svampestøv-kold røget persille- Chorizo og oliven

Lokal frilandsgris let sprængt , som i gamle dage
-tørret grønkål-5 korn-mayonaise-friterede kapers

2. Hovedret s.o.s.

Glaseret dansk ungkvæg mørbrad kombineret med Kalvekam ”48”
Rodfrugte-gratin i lag, beder fra skiftekær ”dråben”
saltbagte skindkartofler med røget salt, dobbelt kalve sauce

Desserten...
Du får alle 4 desserter, som er små og delikate.
Granhøj : Creme Brulee med safran og chokolade
s.o.s. : Mango canneloni med lakrids tira misu
Granhøj : Appelsinkage mandler fedt og sprødt.
s.o.s. : After ”8” med ganache i cornflakes

Bestillingerne kan gives på
Sans og Samling Gastronomi 63 21 04 11
eller Restaurant Anders Granhøj 62 22 07 95
Helt frem til den 29.12 kl 21.59.
Alt afhentning sker på Skovvang 23, 5700 Svendborg,
husk check eller kontanter, vi har ikke Dk automat

Vi glæder os til at høre fra dig

Hertil brød som også er hjemmebagt og kold hævet

4 retter 400,00 kr.

6 retter 600,00 kr.

Vegi menu kan vi, men det er ren vegi,
dvs, 3 retter med grønt, rødder, linser
og den slags lækkerier

Gastronomi - madoplevelser af råvarer med sjæl
Skovvang 23 . 5700 Svendborg Tlf. 63 21 04 11 / 20 42 78 99
www.sansogsamling.dk

