
Meny fra Restaurant Bjørk, Bodø 
Oppskriftene er levert av daglig leder Andreas Spørck 

 

 
 
 
 
 
Akevittene som ble servert: 
 

Lysholm Throndhjemsaquavit 
 
Løitens Fisk og Skalldyr Aquavit 

 

I maten ble det brukt Throndhjems og Gammel Oppland. 
 
 
 
 

OOppppsskkrriifftteennee  ppåå  ffoorrrreetttt,,  hhoovveeddrreetttt  oogg  ddeesssseerrtt  fføøllggeerr  ppåå  hhvveerr  ssiinn  

eetttteerrfføøllggeennddee  ssiiddee..    
 
 

  

http://www.vinmonopolet.no/vareutvalg/akevitt/norge/lysholm-throndhjemsaquavit/sku-686202
http://www.vinmonopolet.no/vareutvalg/akevitt/norge/loitens-fisk-og-skalldyr-aquavit/sku-9192101


Forrett 
Hvalkjøtt roastbiff i jospergrill " flambert" 

creme fraich- & pepperot 
karse og beter, syltet rød småløk 

 
Hvalbiff roastbiff 
ha over salt og pepper på hvalkjøttet 
Grill kjøttet hardt, ta av grillen og ha over akevitt, la kjøttet hvile i ca 20 min. 
 
creme fraiche- & pepperrot 
 
Fremgangsmåte: 
Pisk sammen seterrømme, honning/sukker, revet pepperrot og sitronsaft til du 
har en ønsket konsistens (ikke helt stiv). 

Smak til med salt til du er fornøyd med smaken  

Ingredienser: 
2 dl seterrømme 
1 1/2 ts mild honning eller sukker 
2 ss revet pepperrot 
saften av en 1/4 sitron 
salt 

Syltet rødløk 
Syltet rødløk pynter fint på tallerkenen og smaker utmerket.  

Ingredienser: 
10 rødløk 
7 dl eddik 
½ l vann 
½ kg demerarasukker 
5 laurbærblad 
2 dl akevitt 

Framgangsmåte for Syltet rødløk: 
Skrell rødløkene og skjær dem ut i strimler, eller en annen måte du måtte 
ønske.  
 
Hell eddik, vann og demerarasukker i en gryte. Gi dette et oppkok og tilsett 
laurbærbladene. Når sukkeret har løst seg opp tilsettes rødløkene. La de koke 
med i litt mindre enn et minutt. Ta deretter gryten av varmen.  



 
Hell rødløkene og laken i et glass som egner seg til sylting, ha i akrvitten. 

 Da vil rødløkene nemlig kunne holde seg 1 måned i kjøleskapet.  

 
Beter: 
Kutt tynne skiver med beter og gjør det samme som med syltet rødløk.  



Hovedrett 
Lett gravet & grillet ørret med akevitt, sennep- & dillsaus 

Lokale smågulrøtter, kremet høstkål. 
 

Lett gravet & grillet ørret med akevitt, 

Ingredienser  
500 g  ørretfilet  
25 g  salt  
1,5 ts  pepper  

Urteblanding 
1 ts  korianderfrø  
1 ss  dill, frisk  
3 ss  honning  
0,5 dl  akevitt  
25 g  sukker  

Framgangsmåte 

 Legg ørreten på et brett eller fat med kanter med skinnsiden ned. Dryss 
over salt og pepper.  

Urteblanding 

 Knus korianderfrø, finhakk dill, og bland med honning, akevitt og sukker. 
 Dekk med plastfilm og la dette stå noen timer i kjøleskapet.  
 Snu ørreten med skinnsiden opp, og la den marinere i kjøleskap over 

natten. 
 Grill ørreten med skinnsiden ned til den er ferdig. 

Sennep- & dillsaus med kål. 
 

2 Sjalottløk 
1 ss Smør 
5 dl Fiskekraft 
2 dl Tørr hvitvin 
2 dl Kremfløte 
1 ts Maisennamel 
1 ts Sitronsaft 
Kajennepepper 
Salt og nykvernet pepper 

http://dinmat.no/Ingrediens/Sjalottlok
http://dinmat.no/Ingrediens/Smor
http://dinmat.no/Ingrediens/Fiskekraft
http://dinmat.no/Ingrediens/Torr-hvitvin
http://dinmat.no/Ingrediens/Kremflote
http://dinmat.no/Ingrediens/Maisennamel
http://dinmat.no/Ingrediens/Sitronsaft
http://dinmat.no/Ingrediens/Kajennepepper
http://dinmat.no/Ingrediens/Salt-og-nykvernet-pepper


 
Skrell og finhakk løken og stek den myk i smøret i en kasserolle. Ha i kraft (til 
nød vann og fiskebuljong), vin og fløte. Kok inn til du har ca. 4 dl igjen i 
kasserollen. Sil sausen.  
Rør ut maisennamelet i litt vann og visp i sausen i en tynn stråle. Kok opp og 
smak til med sitronsaft, salt, pepper og kajennepepper 
Smak til med dijonsennep og frisk dill. 
 
Kutt kålen i strimler og fres i en kjele, ha over sausen og server  
  

http://track.adform.net/C/?bn=2575584;cpdir=http%3A%2F%2Fra.essens.no%2Fqueryservices-ng%2Fredirect%3Fudid%3DMA-NON1-1366814678-HUZBTL6%26cid%3D2546%26qid%3D1379174938_gjjeU9%26aid%3D210%26rankd%3D2%26t1%3D1379252142192%26pu%3Dhttp%253A%252F%252Fdinmat.no%252FHvitvinssaus%26is%3D1%26placementid%3D5%26tm%3D27%26hu%3DMA-NON1-1366814678-HUZBTL6%26qid%3D1379174938_gjjeU9%26customerid%3D2546%26cid%3D2546
http://track.adform.net/C/?bn=2575584;cpdir=http%3A%2F%2Fra.essens.no%2Fqueryservices-ng%2Fredirect%3Fudid%3DMA-NON1-1366814678-HUZBTL6%26cid%3D2546%26qid%3D1379174938_gjjeU9%26aid%3D210%26rankd%3D2%26t1%3D1379252142192%26pu%3Dhttp%253A%252F%252Fdinmat.no%252FHvitvinssaus%26is%3D1%26placementid%3D5%26tm%3D27%26hu%3DMA-NON1-1366814678-HUZBTL6%26qid%3D1379174938_gjjeU9%26customerid%3D2546%26cid%3D2546


Dessert 
melon og akevittsuppe med bjørks vaniljepanacotta 

 
Panna cotta 

Ingredienser 

  4 ½ stk  gelatinplater  
  2 stk  vaniljestang  
  7 ½ dl  kremfløte  
  2 ½ dl  sukker  

 Slik gjør du: 
 1. Legg gelatinplater i kaldt vann i 5 minutter. Skyll de godt og klem ut 

vannet. 
 2. Snitt vaniljestang på midten, skrap ut innholdet. 
 3. Kok forsiktig opp fløte, sukker, vaniljestang og innholdet i den. Ta det 

av platen, ta ut vaniljestang, og rør inn gelatinen. Hell blandingen i seks 
små former eller glass. Avkjøl minst 3 timer før servering. 

Melonsuppe 

 1 kg moden melon (cantaloupe, charentais eller galia)  
½ dl ferskpresset appelsinjuice  
½ lime  
eventuelt mynteblader og  
bringebær til pynt  

Fremgangsmåte 

 Del melonene i to og skrap ut frøene. Bruk gjerne et lite kulejern og lag 
noen små melonballer som spares til pynt. Skrap ut resten av fruktkjøttet 
uten å ødelegge skallet. 

 Kjør det i en hurtigmikser sammen med appelsinjuice og limesaft til fin 
pure. La suppen bli skikkelig avkjølt før servering. 

 Ha i melonballene og pynt med bringebær. 
 Smak til med akevitt. 

(Opphavsrett: Andreas Spørck, Bodø  ) 


