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KALENDER
Børnekokkeskole

ONSDAG D. 3. JULI 

DER LAVES 9-RETTERS MENU

MIN. 8 ÅR.

 SIDE 01

SOMMER PÅ GENERALEN
På Restaurant Generalen nyder vi sommeren og de mange
arrangementer der følger med. Vi glæder os blandt andet til
at kunne byde velkommen til Tranekær Sommermarked, som
byder på alt i mad, vin og loppeting samt Frokostjazz, som
kan opleves på Generalen hver søndag frem til d. 28. juli. 

ÅBNINGSTIDER I JULI - GÆLDENDE FOR ALLE UGENS DAGE 
Sommermarked

SØNDAG D. 7. JULI KL. 10.00-16.00

ALT I MAD, VIN OG LOPPETING

Frokostjazz
HVER SØNDAG I  JULI  FREM TIL D.

28 .  JULI  KL .  12 .00-15 .00.

Generalens Skovgourmet
LØRDAG D. 31. AUGUST

EN VANDRETUR I IDYLLISKE OG
NATURRIGE TRANEKÆR KOMBINERET MED

MAD- OG FRIKKEOPLEVELSER

Frokostservering kl. 12.00 - 16.00 
Kaffe og Kage     kl. 12.00 - 21.00
Aftenservering     kl. 18.00 - 21.00
 

www.housepichardt.dk    tlf. 62533303    mail: pichardts@mail.dk

SOMMERMENU 
Vores sommermenu til frokost byder blandt andet på skønne
fiskeanretninger, vores delikate Generalens Frokost, som er
en kold anretning, der byder på flere forskellige slags kød,
paté, fisk og oste. Ligeledes servere vi vores berømte
hønsesalat, skønne danske oste samt lækre desserter
herunder vores æble crumple kage. 
 
Til aftenserveringen byder vi på lette og lærke forretter
såsom sommersyltet laks og fermenteret oksemørbrad. Til
hovedret tilbyder vi blandt andet Dagens Friske Fisk fra
Danmark og Æblefyldt Perlehønebryst.
Til dessert byder vi på forskellige anretninger såsom vores
hjemmelavede is og sorbet, chokolademousse samt creme
brulee af ren vanilje.
 

Asado Grill & Argentinsk Vin
LØRDAG D.  31 .  AUGUST

KÆMPE UDVALG AF KØD FRA OKSE
OG KALV

Jomfruhummer & Champagne
LØRDAG D.  14 .  SEPTEMBER

5-RETTERS MENU



 SIDE 02

JAZZ PÅ GENERALENS TERRASSE
MED CASPER CHISTENSEN TRIO OG MATHIASEN ,  S IMONSEN &
SVALE  JAZZTRIO
Hver søndag frem til d. 28. juli har vi fornøjelsen af at nyde
de skønne jazztoner fra Casper Christensen Trio og fra
Mathiasen, Simonsen og Svale Jazz Trio. 
 
Casper har gennem de sidste par år gjort sig bemærket på
den danske jazzscene i projekter såsom Casper Christensen
Quintet og New Organ Trio. Med sig har han taget sin faste
trio med, bestående af Martin Brunbjerg på kontrabas og
Malte Svale på trommer. De vil spille et bredt udvalg af
håndplukkede numre fra den amerikanske sangskat og
jazztradition.
 
Casper Christensen Trio spiller d. 30/6, 14/7, 21/7 & 28/7
Mathiasen, Simonsen og Svale Jazz Trio spiller d. 7/7.
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TRANEKÆR SOMMERMARKED
PÅ RESTAURANT GENERALEN D .  7 .  JUL I  KL .  10 .00-16 .00
Kom og gør et røverkøb og find lige den ting du ikke vidste
du manglede. Plænen foran Generalen bliver omdannet til et
stort marked, med alle mulige produkter, ting og sager - og
der er gratis adgang.
 
Alle har mulighed for at tilmelde sig til en af de 36 gratis
pladser. 
Dog gælder bandt andet følgende regler: Du skal melde dig til
for at være sikker på en plads. Standen skal være åben kl.
10.00 og må først lukkes kl. 16.00 – dette kan ikke ændres. 
 
Yderligere informationer til standholdere kan findes på vores
hjemmeside: Housepichardt.dk
 
Tilmelding som standholder kan ske på mail
pichardtskontor@gmail.com eller på tld. 31248454 
 

TILMELDING TIL EVENTS
via vores hjemmeside housepichardt.dk/events

2 kg. rabarber - gerne store
lyserøde.

1 kg søde frisk jordbær.
½ kg. sukker ( pas på sukkeret, hvis
rabarberne er meget røde, da der er

højst sødmeindhold).
1 hel stjerne anis.

3 stænger god vanille.
1 citron i stykker.

1 l. sød hvidvin. Asti el. anden sød
vin.

1 l. vand.
 

1) Rabarberne og vaskes og skæres
fri for ender. 

2) 1 ½ kg skæres i passende stykker
og koges med sukker, anis, citron og

vanille til alt er udkogt. 
3) Sigtes og koges op igen til at

pochere det sidste ½ kg. rabarber i i
fine små stykke. De skal være

MØRE MEN HELE.
 

Et lille trick : Koge dem til de føles
lidt hårde endnu, tag dem op og læg
dem i en bakke og kom tætsluttende

film over.
Når de er kolde hældes lidt af lagen

over, og de kan stilles på køl.
 

4) Blend rabarbermassen med de
friske jordbær. 

5) Sigt herefter frugtmassen med en
fin sigte. 

6) Stil herefter suppen på køl. 
 

Kan serveres med vanilleparfait med
krokant og sprøde tuils med reven

citron. Husk noget grønt evt.
citronmelisse.

JORBÆR OG RABARBERSUPPE
- til 15. cov. 



 SIDE 03

GENERALENS SKOVGOURMET
VANDRETUR MED MADOPLEVELSER LØRDAG D .  31 .  AUGUST
Vi har udviklet en vandre / hygge gåtur hvor vi komponerer mad-
oplevelsen med at være ude i naturen. Tag dine venner og familie
med på en vandre/ gå tur på ca. 8 km rundt i Tranekær’s smukke
natur og få mad/drikke oplevelser med undervejs. 
Det eneste I skal gøre er at følge stien og lade jer overraske. 
Det forgår omkring Tranekær by og slot og i skove og langs marker.
Ruten er anlagt gennem vores smukke landskab og man oplever
skov og mark, vej og strand. Temaet vil være “Ny Fransk”, dog i tråd
med vores daglige “lærebog” nemlig kogebogen fra Kristoffer
Jacobsen, slotskok anno 1815.
 
Pris pr. person: kr. 475,-
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GOURMET OPHOLD
Vi tilbyder i løbet af hele året forskellige ophold i vores
skønne ferielejligheder, som er beliggende i idylliske
Tranekær. I forbindelse med arrangementerne Generalens
Skovgourmet og Argentinsk Asado, kan vi derved tilbyde
følgende: 
 
 
Lørdag d. 31. august kan vi tilbyde Generalens Skovgourmet-
ophold, der inkluderer deltagelse ved Generalens Skov-
gourmet samt Argentinsk Asado og med overnatning i en af
vores skønne ferielejligheder. Ligeledes serveres der en
morgenkomplet på Restaurant Generalen søndag d. 01.
september. 
 
SPECIALPRIS for 2 personer excl. drikkevarer: kr. 2070,-
 

Generalens Skovgourmetophold

ARGENTINSK ASADO 
LØRDAG D .  31 .  AUGUST KL .  19 .00
Efter Generalens Skovgourmet inviterer vi til Argentinsk Asado Aften
på Restaurant Generalen med et kæmpe udvalg i 12 slags kød fra
okse, gris, kalv og lam. Foruden det store udvalg af kød
præsenteres tilhørende vine af direktøren fra Gourme Wine Peter
Rasmussen. 
Retterne serveres som buffet på den originale Argentinske måde.
 
Pris pr. person excl. drikkevarer: kr. 300,-


