
 Seafood 
 to go...



Kummel nuggets 
med pommes frites  i kryddörter  
och mild chiliremouladsås  
10 pers. 

1500 g. Kummel nuggets förstekta
2000 g. Pommes frites (10 x 10 mm.)
250 g. Majonnäs
2 tsk. Dijonsenap  
70 g. Kapris
50 g. Cornhichoner eller annan inlagd gurka
1 st. Gul lök
½ Chilifrukt
Chilipulver eller chilisås
Dill och bredbladig persilja
Salt och peppar
Dekoration: Citron, tomat och persilja 

  
1. Blanda majonnäs med dijonsenap, finhackad
    kapris, cornichoner, lök och chili.

2. Smaka av remouladsåsen med salt, peppar
     och chilipulver eller chilisås.

3. Stek kummel nuggets, värm pommes frites 
    och krydda dem med salt, grovt hackad dill 
    och bredbladig persilja, rör om ordentligt.

4. Häll upp remouladsåsen i portionsskålar, servera 
    fisk och pommes frites och dekorera med citron, 
    tomat och persilja.



Landgång med fisk 
och laxröra
10 pers.

15 skivor Rökt lax
400 g. Skalade räkor
10 st. Fiskfilé (annan fisk kan användas)
5 st. Baguette ca 17 cm.
6 – 8 Kokta ägg
2 st. Morötter
2 st. Palsternacka
2 st. Purjolök
½ dl. Citronvinäger
200 g. Majonnäs (till laxröran)
200 g. Grekisk youghurt (till laxröran)
300 g. Färskost
Kryddörter (dill, krasse osv.)
Salt och peppar
Dekoration: sallad, citron, dill, tomat osv.

1. Skölj grönsakerna och skär dem i mycket tunna skivor, marinera  
    dem i vinägern. 

2. Kör 5 skivor rökt lax  i en mixer och när den är finfördelad blandas 
    den med majonnäs och yoghurt, smaka av med salt och peppar.

3. Blanda färskosten med hackade kryddörter och fördela på resten 
    av laxskivorna som viks ihop.
4. Dela baguetten och bred laxröran på brödet, lägg på sallad, sedan 
    ägg och räkor, stekt fiskfilé med marinerade grönsaker och den 
    fyllda laxskivan.

5. Dekorera med t.ex citron, dill, tomat.



10 st. Panerade rödspättefiléer 
250 g. Räkor utan skal
10 st. Grova hamburgerbröd
20 st. Grön sparris
3 st. Morötter
½ st. Blomkålshuvud
300 g. Grekisk yoghurt
5 st. Salladslök
1 st. Rödlök
200 g. Majonnäs
2 st. Citroner (saft och skal)
Dekorera med spröda salladsblad och ha på 
majonnäs eller valfri dressing på brödet.
 

1. Skölj grönsakerna och skär dem i små 
    tärningar, ge sparris, morötter och blomkål 
    ett lätt uppkok och låt dem kallna, rör ner 
    dem i den grekiska yoghurten och tillsätt 
    finhackad salladslök och rödlök.

2. Smaka av majonnäsen med citronsaft och skal.

3. Värm brödet, stek fisken och smörj brödet med 
     salladsmajonnäs eller dressing på insidorna.

4. Lägg salladsblad på brödet, fördela grönsaks-
    röran och lägg fisken ovanpå, lägg  därefter 
    på citronmajonnäs och räkor och dekorera med 
    passande tillbehör.

Grov
rödspätteburgare 
med räkor, citronmajonnäs och sallad
10 pers.

 



Stekt ris med friterade
bläckfiskringar 

och sydländsk grönsakssallad        
10 pers.

1500 g. Friterade bläckfiskringar
1000 g. Kallt kokt ris
4 st. Tomater
2 st. Salladslök
2 st. Squash
1 st. Paprika
400 g. Grekisk yoghurt
Vitlök och chilisås
150 g. Salladsost (typ feta)
Hackad oregano och basilikum
150 g. Soltorkade tomater
Olja till stekning
Salt och peppar

1. Kärna ur tomaterna och skär dem och grönsakerna
    i små bitar. Smaksätt yoghurten med chilisås och
    vitlök. Blanda i tomater, grönsaker, salladsost och
    hackade soltorkade tomater.

2. Stek det kalla riset i olja, krydda med salt, peppar
    och kryddörter.

3. Fritera bläckfiskringarna, servera med ris, sallad
    och yoghurtröran.



Stekt sejfilé
med kall frikassé av potatis ochgrönsaker
10 pers.

20 st. Förstekta, panerade sejfiléer
750 g. Kall kokt tärnad potatis 
300 g. Tärnad morot 
300 g. Tärnad selleri
300 g. Skivad purjolök
1 st. Rödlök
15 st. Gröna minisparris
350 g. Majonnäs
200 g. Crème fraiche
Dijonsenap efter smak
Hackad persilja, citron och tomat
Salt och peppar

1. Ångkoka morot, selleri och purjolök, 
    låt dem kallna och finhacka rödlök 
    och skär sparris i små fina bitar.
2. Blanda majonnäs och crème fraiche, 
    smaka av med dijonsenap, salt och 
    peppar. Blanda i de kalla grönsakerna, 
    tärnad potatis och, hackad rödlök 
    och sparrisen i små bitar. 
3. Värm fisken och anrätta den tillsam-
    mans med potatissalladen, dekorera 
     med persilja citron och tomat.

3 sorters
rökt fisk
med frasigt bröd och sallad
med citronvinägrett
10 pers.

 

10 st. Gösfilé
10 skivor Grovt toastbröd
1 st. Gurka
Salt
1 dl. Vinäger
40 g. Socker
Hackad dill
200 g. Bacon

400 g. Pulled salmon med peppar
10 st. Rökt hälleflundra, vertikalskuren 
5 st. Rökt öringfilè
250 g. Grekisk yoghurt
Hackad färsk dill
30 skivor små baguette
(skär dem i sneda bitar, ca 6-7 mm tjocka)
Vitlökssmör till gratinering
150 g. Pizzaost
150 g. Tomattapenade
1 st. Gurka
30 st. Körsbärstomater
Sallad efter egen smak
100 g. hyvlad Grana Padano ost
(eller Parmesan ost)
Citronvinägrett efter smak  

1. Dela gurkan i 2-3 delar och skär den 
    i långa skivor, salta och låt dem vila i 
    två timmar. Blanda vinäger, socker
    och hackad dill, vrid gurkskivorna
    och lägg dem i lagen.

2. Stek finhackad bacon tärnad lök,
    skuren tomat, hackad vitlök och
    tomatpuré, låt allt koka mjukt under
    lock och sen kallna till en relish.



3 sorters
rökt fisk
med frasigt bröd och sallad
med citronvinägrett
10 pers.

 

Sandwich 
 med grillad gösfilé,
tomatrelish och gurksallad 
10 pers.

 
10 st. Gösfilé
10 skivor Grovt toastbröd
1 st. Gurka
Salt
1 dl. Vinäger
40 g. Socker
Hackad dill
200 g. Bacon

2 st. Gul lök
6 st. Tomater
4-5 Vitlöksklyftor
2 tsk. Tomatpuré
300 g. Salladsmajonnäs
1 st. Rödlök
½ st. Rucola huvud

400 g. Pulled salmon med peppar
10 st. Rökt hälleflundra, vertikalskuren 
5 st. Rökt öringfilè
250 g. Grekisk yoghurt
Hackad färsk dill
30 skivor små baguette
(skär dem i sneda bitar, ca 6-7 mm tjocka)
Vitlökssmör till gratinering
150 g. Pizzaost
150 g. Tomattapenade
1 st. Gurka
30 st. Körsbärstomater
Sallad efter egen smak
100 g. hyvlad Grana Padano ost
(eller Parmesan ost)
Citronvinägrett efter smak  

1. Blanda pulled salmon och dill med  
    grekiskt yoghurt, dela öringfiléerna på 
    längden.

2. Smöra 10 brödskivor med vitlökssmör, 
    strö pizzaost på 10 av de andra brödski
    vorna och bred tomattapenade på de 10 
    sista brödskivorna, gratinera allt bröd i 
    en varm ugn.

3. Kärna ur gurkan och skär den i små 
    stavar, dela körsbärstomaterna och 
    blanda dem i salladen.

4. Blanda salladen med citronvinägrett, 
    lägg upp på fat, lägg på laxröran, därefter 
    hälleflundra och ½ rökt öringfilé ovanpå, 
    servera med de gratinerade brödbitarna 
    och hyvla ost över.

1. Dela gurkan i 2-3 delar och skär den 
    i långa skivor, salta och låt dem vila i 
    två timmar. Blanda vinäger, socker
    och hackad dill, vrid gurkskivorna
    och lägg dem i lagen.

2. Stek finhackad bacon tärnad lök,
    skuren tomat, hackad vitlök och
    tomatpuré, låt allt koka mjukt under
    lock och sen kallna till en relish.

3. Blanda salladsmajonnäs, finhackad rödlök 
    och rucola till en röra, bred blandningen 
    på rostade toastbröd.

4. Grilla gösfilén, lägg sallad på brödet, 
    sedan grillad fisk, relish och gurksallad.



Kallrökt lax
med blåmögelost, marinerad bandspagetti, 
tomat och soltorkade oliver 
10 pers.

 
30 skivor vertikalskuren rökt lax
200 g. Blåmögelost
750 g. Kokt kall bandpasta
4-5 st. Vitlöksklyftor
2 dl. Olivolja av god kvalitet 
1 st. Rödlök
Färsk basilika
150 g. Riven parmesanost
5 st. Mogna tomater
200 g. Soltorkade oliver
Salt och peppar

1. Skär laxen i små portionsbitar och tärna 
    blåmögelosten.

2. Blanda bandspagetti med hackad vitlök, 
    olivolja, hackad rödlök och basilika samt 
    riven parmesanost, smaka av med salt och 
    peppar. Låt den marinera i ca en timme.

3. Lägg bandspagetti mitt på tallriken, 
    fördela laxen runt om och strö tärnad 
    blåmögelost, urkärnad tomat samt 
    soltorkade oliver runt laxen.



Panini 
med tomatsalsa, parmesan,
rökt tonfisk och olivtapenade 
10 pers.

600 g. Rökt tonfisk i skivor
10 st. Panini bröd 
2 st. Gul lök
6 st. Tomater
4-5 Vitlöksklyftor
3 tsk. Tomatpuré
Olja till stekning
250 g. Riven mozarellaost
150 g. Hyvlad parmesanost
Olivtapenade

  

 
1. Stek hackad lök, tomat i bitar, hackad vitlök 
    och tomatpuré i olja, stek på låg värme tills det 
    är mjukt och mixa allt i en blender. Dela 
    paninibrödet och bred tomatsalsan på den 
    undre delen, strö över riven mozarellaost och     
    lägg skivor av rökt tonfisk ovanpå.

2. Bred olivtapenade på översta delen av
    paninibrödet, strö hyvlad parmesanost på 
    fisken och stäng paninin.

3. Värm den fyllda paninin i en bords- eller 
    smörgåsgrill.

Olivtapenade:
Mixa 250g svarta oliver med 4-5 vitlöksklyftor och olivolja i en blender till en lagom konsistens 
och smaka av med nymalen svartpeppar.



”Stjerneskud”
med rödspätta och lax i pannkakswrap  
10 pers.

 10 st. Panerade rödspättefiléer
10 st. Laxportioner
300 g. Skalade räkor
10 st. Färdigköpta eller
hemmagjorda pannkakor
200 g. Majonnäs
200 g. Grekisk yoghurt
2 msk. Tomatpuré
Dill och gräslök efter smak
30 st. Grön minisparris 
Salladsmajonnäs att breda på pannkakan
Sallad i mindre bitar, gurka och tomat

1. Tillaga dressingen genom att blanda majonnäs, 
    grekisk yoghurt, tomatpuré och hackad dill och 
    gräslök.

2. Ångkoka sparrisen, stek rödspättefiléerna och 
    ångkoka laxen.

3. Värm pannkakorna lätt, bred salladsmajonnäs på 
    dem och fördela sallad över, lägg därefter en 
    rödspättefilé, en laxfilé och sparris på varje pannkaka.

4. Fördela dressingen och räkorna över och stäng 
    pannkakan som en wrap. Dekorera den med 
    citron, gurka och tomat.

Nudlar i chili
och ingefära
med lättstekt tonfisk och citronvinägrett
10 pers.

 

500 g. Pulled salmon naturell
1000 g. Mjöliga potatisar
1 st. Gul lök
3 Liter höns- eller fiskbuljong

1. Skär tonfisksteken i tunna strimlor
    (6-7 mm). Skär vitlöken i halva skivor
    och blanda dem med lite olja, blanda
    detta samman med tonfisken.

2. Rensa paprikorna och chilin, skär dem
    i passande bitar.

3. Stek nudlarna i olja tillsammans med 
    paprikan och chilin, krydda med riven 
    ingefära, salt, peppar och rökt chilipuré.

1. Skala potatisen och löken, skär dem i 
    grova tärningar och koka dem i
    buljongen.

2. Mixa soppa i en blender med färskosten 
    och smaka av med salt och peppar.

1500 g. Tonfiskstek (6-7 st.)
2-3 st. Solovitlök
Olja till stekning
1 st. Grön paprika
1 st. Röd paprika
½ Röd chili
½ Grön chili

  Tillbehör: grova baguette, ev tärnad varm potatis i soppan.



Nudlar i chili
och ingefära
med lättstekt tonfisk och citronvinägrett
10 pers.

 

Potatissoppa
med varmrökt lax
10 pers.

 
500 g. Pulled salmon naturell
1000 g. Mjöliga potatisar
1 st. Gul lök
3 Liter höns- eller fiskbuljong

500 g. Färskost
2 st. Rödlök
Gräslök efter smak
Salt och peppar

1. Skär tonfisksteken i tunna strimlor
    (6-7 mm). Skär vitlöken i halva skivor
    och blanda dem med lite olja, blanda
    detta samman med tonfisken.

2. Rensa paprikorna och chilin, skär dem
    i passande bitar.

3. Stek nudlarna i olja tillsammans med 
    paprikan och chilin, krydda med riven 
    ingefära, salt, peppar och rökt chilipuré.

4. Stek tonfisken med vitlök i rikligt med 
    olja på hög värme i ganska kort tid.
    Sila bort oljan och marinera tonfisken i 
    citronvinägrett under kort tid.

5. Servera de stekta nudlarna med riven 
    koriander ovanpå och lägg den stekta 
    tonfisken överst. 

1. Skala potatisen och löken, skär dem i 
    grova tärningar och koka dem i
    buljongen.

2. Mixa soppa i en blender med färskosten 
    och smaka av med salt och peppar.

3. Skala rödlöken och hacka den fint,
    fördela laxen och rödlöken i 10 st.
    sopptallrikar, häll den varma soppan över 
    och strö över hackad gräslök.

  

1500 g. Tonfiskstek (6-7 st.)
2-3 st. Solovitlök
Olja till stekning
1 st. Grön paprika
1 st. Röd paprika
½ Röd chili
½ Grön chili

1500 g. Kalla kokta äggnudlar
Riven färsk ingefära efter smak
1 tsk. Rökt chilipuré
1 dl. Cintronvinägrett
Färskhackad koriander
Salt och peppar

  Tillbehör: grova baguette, ev tärnad varm potatis i soppan.



Öppen laffa 
med stekt ris, grönsaker
och stekta black tiger räkor i vitlöksolja
10 pers.

 1250 g. Råa black tiger räkor (valfri storlek)
10 st. Laffabröd eller annat typ av flatbröd,
tunnbröd eller tortillabröd
1000 g. Kallt kokt ris
250 g. Tärnade morötter
250 g. Strimlad purjolök
250 g. Hackad lök
250 g. Strimlad paprika
2 dl. Olivolja
2 st. Hel vitlök
Persilja efter smak
Salt och peppar
Olja till stekning

  

1. Skala och hacka vitlöken fint, tillsätt olivolja 
    och smaka av med salt och peppar.

2. Stek grönsakerna och det kalla riset ihop och 
    krydda med valfria passande kryddor.
 
3. Stek räkorna i en varm stekpanna, salta och 
    peppra.

4. Värm flatbrödet, fördela blandningen av stekt 
    ris och grönsaker på dem, lägg räkorna över 
    blandningen, stäng brödet men inte helt så lite 
    av fyllningen kan ses och häll vitlöksolja över



Wraps 
 fylld med lax och äggsallad 

10 pers.

20 skivor Kallrökt lax
10 st. Tortillabröd (stora)
300 g. Skalade räkor (kan uteslutas)
8 st. Kokta ägg
250 g. Kall kokt pasta (små)
1 st. Röd paprika
1 st. Rödlök
350 g. Majonnäs
150 g. Crème fraiche 18 %
Curry efter smak 
Salt och peppar
Sallad, tomat, citron osv att dekorera med

  

1. Blanda majonnäs, crème fraiche med en valfri 
    mängd curry, tillsätt hackat ägg, paprika, 
    rödlök, räkor och pasta. Avsmaka salladen 
    med salt och peppar.

2. Värm tortillan och lägg på 2 skivor rökt lax 
    på varje bröd, fördela äggsalladen på mitten 
    av wrapen och vik ihop.

3. Dekorera med valfria tillbehör.
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