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Koldrøget laks – med
ostecreme, caviar og små
cherrytomater pyntet
med frisk dild og agurk,
hertil serveres et groft
flutes.
Det er nemt og smager
fantastisk – perfekt til
frokost, forret eller en let
hovedret.
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Skyld dilden og hak halvdelen fint - husk at gemme
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salt og peber. Stil den på køl.
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Vask cherrytomaterne grodt og halver dem. Skær
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Bred de 12 skiver laks ud på et lille stykke madpapir.
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Tilbehør

Anret færdige lakseruller på en tallerken med en lille
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teskefuld caviar, dildgrene, en skive agurk, halve cher-
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rytomater og server et groft stykke flutes dertil.
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KIG IND!
Butikken er altid
fyldt nemme
færdigretter, delikatesser, fersk fisk og
nyrøget fisk fra
egne ovne.
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