
Tárlatvezetés a Kogartban

Írta: Chef Chicken, Fényképezte: fotoBONDY 

Kivételes tárlatra invitáljuk olvasóinkat a Kogart Házba. 
Ezúttal nem a képző- hanem a konyhaművészetnek adózunk: 
nem festmények között bolyongunk, hanem Danó Zoltán chef 
vezetésével a Kogart Ház éttermének fogásait 
szemrevételezzük.

 

 

 

Kacsamell asztalt szilvával és vargánya veloutéval

 
„Az Amuse-Bouches célja, hogy két lépésben készítse fel a gyomrokat a vacsorára. Először az aszalt szilvás kacsamellet 
érdemes elfogyasztani, és csak aztán ajánljuk meginni az extra szűz olívaolajjal összeturmixolt vargánya veloutét, melyet a 
vacsora figyelemfelkeltető nyitányának szánunk.“

Branzinó lágy füstön kevert salátával és „tojással“
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„A tojás azért került idézőjelbe, mert valójában egy hollandi mártásról van szó, melyet reszelt tojás gazdagít. A durva sóval és 
cukorral marinált branzinó saját füstölésű, a salátára őstermelőtől kapott akácméz került.“ (2100 forint)

Kacsamáj brick tésztában sütve zöldalmával

 

 
„A brick a kínaiak tavaszi tekercséhez használt tésztájához nagyon hasonló, de annál sokkal vékonyabb, Marokkóból származó, 
ropogós tésztaféle, melyet marinált kacsamájjal töltöttünk. A zöldalma háromféle értelmezésben kíséri.“ (2300 forint)

Hideg eperleves marcipán fagylalttal
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„A Ház eperlevesébe nem került tejszín, a krémességet a házilag főzött marcipán fagylalt viszi bele. A leves savanykásságát a 
vörösbornak és a balzsamecetnek köszönheti.“ (800 forint)

Kecskesajtos lunette paradicsom mártásban

 

 
„Hát erről a fogásról nem nagyon tudok mit mondani, így tökéletes. Két mottónk, miszerint a kevesebb néha több illetve, hogy 
minden az, ami - ez a kecskesajtos lunette paradicsom mártásban.“ (2500 forint)

Sertés szűz szarvasonkkás gnoccival, kolbászos kelkáposztával
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„Bár elsőre ez az étel nehéznek tűnhet, az elkészítés technológiája mégis nyárias fogássá teszi. A gnocchi nincs megfőzve csak 
egy kis olívaolajon lepirítva, kakukkfű és egy tejszínes-tojássárgás-sós-borsos-fokhagymás öntet ízesíti. A chorizós posírozott 
kelkáposzta fiatalos köretként kíséri a szűzet.“ (2900 forint) 

Tonkababos csokoládé tartlett málnával, KOGART exotic torta és mille feuille friss gyümölccsel

 
„A csokoládé tartlett Varrone csokoládéval és aranymálnával készül. Az exotic tortában a három gyümölcs három formában 
jelenik meg: a mango mousse-ként, a málna a zselében, a kókusz pedig a piskótában. A mille feuille a Kogartban az eredeti 
receptnél könnyebb, korszerűbb verzióban, gyümölcsökkel kapható.“ (1300, 900 és 1300 forint)
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Hozzászólások

Regisztrálj, vagy lépj be, hogy hozzászólhass a cikkhez! Klikk ide!

Következő > 
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