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TIL DRONNINGENS TALE / SNACKS
Sprøde rejechips.
Krydret kokossalat.
Flæskesvær med aubergine relish.
Thailandske nødder. 

DESSERT
Bagt ananas med is på gurkemeje & 
limeblade

FORRET
krabbe salat med kold suppe på 
kokos og citrongræs.

MELLEMRET
Grillet okse rare, med spicy dressing, 
urter og bagte tomater.

HOVEDRET
Kylling som ballotine med vores røde 
karry søde løg & jasminris.

VINFORSLAG
Champagne Charpentier
Pris per flaske 265 kr. 
Skønt glas til snacks og 
fyrværkeri.

VINFORSLAG
Chardonnay, Italien fra vin-
gården 1701. 
Pris per flaske 175 kr. 
Tør og slank med note af citrus 
af æbler.

VINFORSLAG
Riesling, Tyskland Meierer 
Pris per flaske 155 kr. 
Frugtig tysk stil.

VINFORSLAG
Sangiovese le Ragnaie italien 
Pris per flaske 145 kr.
Let rødvin fra montalcino med 
blomster og kirsebær.

VINFORSLAG
Monbazillac, Chateau Barouillet.
Pris per flaske 175 kr.  
Sød vin med noter af abrikos og 
orange.

TILBEREDNING / SNACK 
Kom de sprøde elementer i små skåle.

Kom en skefuld kokossalat på salat blad.

TILBEREDNING / FORRET 
Placer agurk og krabbe i en dyb tallerken. Pynt med 
forårsløg og karse

Hæld suppen ved og kom koriander olie på til sidst. 
Spises med ske.

TILBEREDNING / MELLEMRET 
Placer skiver af oksekød på flad tallerken. Rødløg og 
tomater lægges på. Dekorer med brøndkarse mynte 
og korinder. Kom dressingen i en skål og lad den en-
kelte selv dosere dressing. Spises med kniv og gaffel.

TILBEREDNING / HOVEDRET 
Varm ballotinen i smør på en pande – den må gerne 
få en pæn brun farve - skær den i tykke skiver. Varm 
løgene på samme pande og læg det i en halvdyp tal-
lerken. Hæld den røde karry ved og pynt med basilikum 
og sprødt skind- server risene til. Spises med ske og 
gaffel.

TILBEREDNING / DESSERT 
Varm ananas i lagen enten i mikroovn eller ovn og 
server med gurkemeje parfait -isen kan med fordel 
tages ud af fryseren 10 minutter før.
Spises med ske og gaffel.

BESTIL DIN NYTÅRSMENU PÅ ADMIN@KIIN.DK
SENESTE BESTILLING 28/12 kl 12

PER PERSON

HOTLINE Ring 35357555 hvis du mangler noget eller er i tvivl eller for mere info venligst kig på www.kiinkiintogo.dk
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