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V I LT
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Det beste av det meste
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Helt siden 1931 har Reinhartsen levert det beste
av det meste innen sjømat, vilt og spesialiteter.
Vå r e k o k k e r o g f i s k e e k s p e r t e r g i r d e g r å d o m
hvordan råvarer og produkter tilberedes til sunne
og smakfulle måltid.
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Lokale fiskere leverer daglig
fangst til vårt fiskemottak.
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LU T E F I S K
HANDLELISTE
4 personer
3 kg Lutefisk, midtstk.
(som bacon) Laks, røkt hale,
Reinhartsen
litt løk
sennep
litt brunost
mandelpotet
Smør
Erter
Hvetemel
Melk
ERTESTUING
3 dl tørre erter
1 dl melk
1 ss hvetemel
1 ts salt
vann
SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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SLIK GJØR DU
Vi anbefaler å koke lutefisk uten vann i stekeovn
Sett stekeovnen på 200 grader
Skjær lutefisk i serveringsstykker og legg de i en ovnspanne
eller ildfast form/fat med skinnsiden ned
Dryss salt over fisken og dekk til med lokk eller aluminiumsfolie
Sett formen i stekeovnen i ca 35-40 minutter
Mindre mengde lutefisk tar kortere tid

SERVERINGSFORSLAG
Ertestuing:
La erter ligge i vann natten over
Kok dem i vann til de er møre
Lag jevning av melk og hvetemel
Rør inn jevningen og la dette koke i 5-6 minutter
Smak til med salt
Bruk eventuelt grønne erter på boks i stedet for tørre erter
Løk/bacon/røkt laks:
Skjær løk i skiver og stek til den er nesten ferdig
Legg bacon/lakseterninger i panna sammen med løken
og stek ferdig på svak varme
Annet tilbehør:
Sennep, brunost, ertestuing og mandelpoteter

Lutefisk med ny vri!
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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TO R S K E L O I N
HANDLELISTE
Torsk, rygg
Sandefjordsmør,
Reinhartsen
Poteter
Gulrøtter
Smør
Erter
Salt

SLIK GJØR DU
Beregn ca 200-300 gram pr person
Dryss tett i tett med bordsalt på den ene siden av loinen
(der skinnet er fjernet)
Skyll av saltet etter 10-15 minutter
Dersom du foretrekker fisken ekstra godt saltet trenger du
ikke å skylle av saltet
Smør skypannen (eller annen form med tynn bunn) inn med
meierismør, og legg fisken på meierismøret
Bruk eventuelt bakepapir
Fisken stekes på 160 grader varmluft i 18-20 minutter i
midten av ovnen
Ved koking:
Velger du å koke/trekke loinen tar du 3-4 ss salt pr. liter vann
La vannet koke opp, legg i loinen og vent til
vannet begynner å koke ig jen
Skru ned temp slik at du bare så vidt kan se at det «putrer»
– legg lokk på, og la loinen trekke i ca 10 minutter.

SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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SERVERINGSFORSLAG
Serveres med ertestuing/pure, gulrøtter,
Reinhartsen Sandefjordsmør og poteter.
Ønsker du fisken mere krydret, kan du pensle den med
smeltet smør/olje og krydre lett med Husets Fiskekrydder
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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TA K E AWAY

I Lillemarkens kan du kjøpe takeaway hele året.
Ring og bestill på tlf 02028, så er maten klar når du kommer!
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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SMØRPOSJERT HUMMERKLO
HANDLELISTE
2 personer
4-6 hummerklør, ferdig renset Hummer 1 klo
Ørretrogn 100 gr.
Hummermajones,
Reinhartsen
1 fennikel
litt salat
1 ss grovhakket
macadaimian nøtter
(ristet/saltet)
100 gr meierismør
usaltet i terninger
3 dl vann

SLIK GJØR DU
Strø salt og pepper over hummerklørne og la de ligge i ca 10 minutter
Kok opp vannet i en liten kjele, kjør litt og litt av
smørklumpene inn i vannet med en stavmikser.
Smøret skal ikke skille seg fra vannet,
men bli en homogen masse
Varm smøret opp til 59 grader (bruk termometer),
legg hummerklørne i og la de trekke
i ca 10-15 minutter, men pass på temperatur underveis
Kutt fennikel i tynne, tynne skiver på en mandolin
(kjøkken redskap) eller for hand med kniv.
Fennikelen kan g jerne marineres i litt olivenolje
/hummerolje og en skvett med sitron før servering

SERVERINGSFORSLAG
Server med Reinhartsen hummermajones,
litt salat, grovhakkede nøtter og litt melbatoast.

SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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Når du vil imponere!
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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TO R S K , L E V E R & R O G N
HANDLELISTE
700-800 gram Torsk, levende 1-2 kg
Sandefjordsmør,
Reinhartsen
Poteter
Gulrot
Salt
Pepper
Persille
Edikk og laubærblad til koking av lever
SANDEFJORDSMØR
1/3 fløte
200 gr smør
Litt fiskekraft
KOKING AV LEVER
3 ts eddik
litt laurbærblad
litt pepper

SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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SLIK GJØR DU
Bruk helst levende eller skiver fra levende kuttet fisk (skivene krøller seg)
Slakt fisken 4-5 timer før den skal spises,
da går den ikke så lett i stykker ved koking.
Etter-rens alltid fisken.
La den ligge i svakt rennende vann i 2 timer
Vannet bør være godt og kaldt
– eventuelt få med deg litt is fra fiskehandleren!
Når fisken er blitt hard er den kokeklar
Koking av torsk, lever og rogn:
Kok opp vann i en vid gryte med 0,5 dl salt pr. liter vann
Fisken trekkes til den løsner fra beinet, ca 8-12 minutter,
alt etter tykkelsen på skivene
Rogn pakkes inn i matpapir og trekkes i varmt vann (småkoke)
med 30-50 gr salt pr. liter vann, ca 30 minutter pr. 1/2 kg rogn
(1 kg rogn 40-50 min)
Lever: Kok opp ca 5 dl vann, 3 ss salt, 3 ts 7% edikk, laurbærblad
og litt pepper. Ta bort hinne på lever og kutt den i biter a 2-3 cm
og la den trekke i 3-5 minutter.
Fremgangsmåte Sandefjordsmør
Kok 1/3 fløte ned til halvparten (rør/pisk underveis)
Pisk inn 200 gr smør og ev litt finhakket persille
Spe med litt fiskekraft om ønskelig
Hvis du vil ha Sandefjordsmøret litt magrere
kan du lage jevning eller noe av fløten kan erstattes med fiskekraft eller melk.

SERVERINGSFORSLAG
Lag Sandefjordsmør selv, eller kjøp ferdig hos Reinhartsen!
Server med poteter og dampet gulrot.
Grov sennep og sprøstekt bacon / røkt laks er heller ikke av veien!
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C AT E R I N G

FESTBORD FRA HAVET
TAPAS
3 -RETTERS
OST - OG DESSERTMENY
SUSHI OG CEVICHE
FISKESUPPE

catering@reinhartsen.no
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OVNSBAKT STERLING KVEITE

HANDLELISTE
4 personer
Kveite, hel 3-5
Fiskekrydder,
Reinhartsen
olivenolje
1 stk sitron, presset
2-3 fedd hvitløk
1 stk lime
litt salt

SLIK GJØR DU
Rens og vask fisken
Skrubb skinnet godt
Snitt opp ryggskinnet i ruter som vist på bildet
Kutt lime og hvitløk i tynne skiver og stikk dem i fisken
Pensle fisken rikelig med olivenolje og sitronsaft
Dryss salt og Husets fiskekrydder på fisken
Legg fisken på bakepapir i stekeovnspannen og bak den ved 220 grader
i 25-40 minutter, avhengig av størrelse
Dryss g jerne hakket persille på fisken før den serveres hel

SERVERINGSFORSLAG
Serveres med poteter, rotgrønnsaker og persillesmør
Tips! Be g jerne fiskehandleren g jøre klar fisken
slik at du kan sette den direkte i ovn.

SJØMAT

Kutt opp rotgrønnsaker i skiver/strimler og kok dem opp i lite vann
tilsatt litt smør, for så å trekkes til side.
Litt av grønnsakskraften kan du bruke i persillesmøret.

/ VILT / SPESIALITETER
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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STEKT ÅL

HANDLELISTE
Ål, fersk
Hvetemel
Smør
Salt og pepper
Poteter
H-melk
Dill
Dillstuede poteter
Kok 1 kg poteter, la dem kjøle. Skjær i skiver
Smelt 50 gram smør
Tilsett 2 spiseskjeer hvetemel og pisk godt
Pisk i 4 del melk, litt etter litt (pisk godt)
La sausen koke i ca 10 minutter under omrøring
Tilsett litt vann hvis den virker tykk

SLIK GJØR DU
Rens, skyll, salt, skyll og tørk av ålen
Skjær dem i 8 cm lange stykker
Vend i mel og krydre med salt og pepper
Brun smøret i pannen. Brun deretter ålen på alle sider på kraftig varme.
Senk varmen
Stek ålen fra 15 til 30 minutter, alt avhengig av tykkelsen.
Ålen skal steke lenge og på svak varme – vendes ofte.
Tips! Hvis du har laget en stor porsjon ål! Stek ålen ferdig
– legg den i skypannen etter bruning og hell det brunede smøret over.
Varm opp i 15-25 minutter på 160 grader

SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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SJØMAT
/ VILT / SPESIALITETER
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H J O R T E S T E K M E D S KO G S S O P P S A U S

HANDLELISTE
300 gram pr. person hjortestek
1 stk gulrot
1 stk løk
1 neve tørket skogssopp
1 liter viltkraft
3 dl portvin
3 dl fløte
1 beger creme fraiche
Poteter
Rotgrønnsaker
Tyttebær / ferdig syltetøy

SLIK GJØR DU
Gni hjortesteka inn med viltkrydder, salt og pepper
– g jerne ett til to døgn i forveien
Brun hjortesteka med godt smør og 3 hvitløksfedd
i en jerngryte/stor og dyp panne
Spar på gryta med fettet – her skal du lage saus!
Stikk inn kjernetemperaturmåler til midten av kjøttet
Sett inn steka i ovnen på 80 grader
Kjøttet skal nå langsteke til kjernetemperaturen er 65 grader
Dette tar vanligvis 3-4 timer
Kjøttet vil da være medium stekt og veldig saftig.
Skogssoppsaus:
Grovhakk løk, gulrot og skogsopp.
Fres i same panna som du brunet steka i
– ca 10 minutter på middels varme
Tilsett viltkraft og kok til det er redusert til det halve
Tilsett fløte og crème fraiche, kok inn til ønsket tykkelse

SERVERINGSFORSLAG

VILT

Serveres sammen med båtpoteter
eller kokte poteter, rotgrønnsaker og tyttebær.

SJØMAT /

Smak til med salt og pepper, sil sausen

/ SPESIALITETER
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SPRØSTEKT ANDEBRYST

HANDLELISTE
300 gr pr, person Andebryst, norsk
Kalv fond, demi glace
salt og pepper
appelsin eller appelsinjuice
rødvin
poteter
valgfrie grønnsaker

SLIK GJØR DU
Rut skinnsiden av kjøttet
Gni inn salt og pepper (la det ligge en stund i romtemperatur)
Kjøttet brunes i panne, først på kjøttsiden, så på skinnsiden
La kjøttet hvile en stund
Stek videre i panne på lav temperatur med skinnsiden ned,
eller stek videre i ovn på ca 220 grader i 6-8 minutter
La kjøttet hvile før det kuttes i skiver
Serveres g jerne med appelsinsaus,
båtpoteter eller fløtegratinerte poteter
Potetene kan du steke i andefettet i stedet for i olje.

SERVERINGSFORSLAG
Server med appelsinsaus og valgfrie poteter
- kokte, båtpoteter eller fløtegratinerte
Og g jerne litt blancherte grønnsaker.

SJØMAT /

VILT

Å lage gourmetmiddag er enklere enn du tror.

/ SPESIALITETER
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RØKT LAKS

NM Gullvinner!
Perfekt i salat eller som «stekt bacon»

3_12_TRYKK_OPPSKRIFT.indd 25

05.12.2016 10.42

3_12_TRYKK_OPPSKRIFT.indd 26

05.12.2016 10.42

VA R M R Ø K T L A K S M E D
KO R I A N D E R O G C H I L I

Va r i a s j o n s m u l i g h e t e n e e r m a n g e .

Tr e n g e r d u m i d d a g s t i p s?
www.reinhartsen.no
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Ring oss: 02028
Følg oss på Instagram og Facebook
www.reinhartsen.no
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