
Arrangementer på Vallø Slotskro i 2020 
 
 

  Fisk og skaldyr med bobler og hvidvin   
Lørdag den 14. marts 2020, klokken 18:00 

 

  En sommeraften på Vallø Slotskro med alt det gode   
Lørdag den 6. juni 2020, klokken 18:00 

 

  Sommerfesten med musik i Slotssalen   
Lørdag den 6. juni 2020, klokken 18:00 

 

  Vildtaften   
Fredag og lørdag den 6. og 7. november 2019, klokken 18:00 

 

  Mortensaften i Slotssalen   
Tirsdag den 10. november 2020, klokken 18:00 

 

 

 
Læs mere om vores arrangementer på hjemmesiden 

 
 

     
 

Følg og like os på facebook og instagram 
 
 

 

Vinder af ”Bedst på 
Sjælland” 2017 

BEDST PÅ SJÆLLAND 
 

Vinder af ”Årets smag for 
skillingen” 2017 
White GUIDE 

 
 

 
 
 

VALLØ SLOTSKRO 

 
Slotsgade 1 
4600 Køge 

Telefon 56 266 266 
www.valloslotskro.dk 

 
Bemærk: Kasser og engangsemballage skal IKKE retur ! 

 
 

VALLØ SLOTSKRO 
 

 
 

Nytårsmenu 2019 
vejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velbekomme 

& 
Godt Nytår 



 

  Forret   
Rimmet kammusling 

med skaldyrsrulle og hummerbisque 
 

 

1. Anret kammuslingerullen på midten 

af en dyb tallerken. 

2. Sprøjt små toppe af hummeremulsion 

og korianderemulsion. 

3. Varm hummerbisquen. 

4. Lun skaldyrsrullerne i 5 min ved 200 

gr varmluft og læg dem på toppen. 

5. Hæld evt. bisquen på ved bordet. 

Top op med urter. 

 

Tip: Blend evt. bisquen luftig med 

stavblender 

 
 

  Hovedret   
Spinatfarseret oksemørbrad med 

kartoffelkroket, oksekæberagout, røget gulerod og glace 
 

 

1. Sæt bakken med kød i ovnen 15 min 

ved 200 gr. varmluft.  

2. Når kødet tages ud, sætte bakken 

med gulerødder og kartoffelkroket i 

ovnen 10. min ved 200 gr. varmluft. 

3. Sæt ragout og glace over i hver sin 

kasserolle. 

4. Kartoffel og gulerod tages ud af 

ovnen, og kødet skæres ud. 

5. Anret på lune tallerkener. 

 

 
 

  Mellemret   
Pocheret torsk, stegte svampe, 

porrersauté og syrnet fløde 
 

 

1. Placér porresauté og svampe i lange 

baner på tallerkenen. 

2. Læg fisken ovenpå, top med urter. 

3. Bland fløde, olie og rør rundt så det 

skiller. 

4. Hæld den skildte fløde på og servér. 

 

Tip: Svampe, porrer og fisk kan evt. 

lunes 5 min i ovnen ved 200 gr. varmluft   

 

  Dessert   
Hasselnøddekage med nougatmoussé, 

toffee, krokant, karameliseret æblesorbet 
 

 

1. Placer kagen på tallerkenen og lav 

små toppe af toffee og æble broken 

gel. 

2. Træk vanilleæblesauce på 

tallerkenen og drys med krokant. 

3. Lav en canelle eller en kugle af 

æblesorbeten og server. 

 
 

 


