
Flere lækkerier fra den gastronomiske legeplads
Billige onsdags- 
buffeter og kokkens 
egne livretter er blandt 
efterårets nyheder i 
Skovhusets "gastrono-
miske legeplads", hvor 
der fremover afvikles 
dobbelt så mange af  
de efterspurgte elev-
aftener.
Det er ikke ideer, de mang-
ler hos Restaurant Lillering 
Skovs gastronomiske lege-
plads, hvor udgangspunktet 
er spændende smagsople-
velser.
Elev-aftener og dessert-afte-
ner kører allerede med suc-
ces, og nu følger Skovhuset 
op med flere nye tiltag.
Det gælder blandt andet 
"Kokkens egne livretter" 
hvor restaurantens egne 
kokke præsenterer deres liv-
retter i en 10 retters menu.
- Vi har haft en masse gæste-
kokke på besøg, og nu prøver 
vi at sammensætte en menu 

med de bedste retter af vo-
res egne livretter, hvor vi 
har ladet os inspirere af be-
søg hos bl.a. Noma og New 
York. Det bliver en ti retters 
menu med små serveringer, 
forklarer Heine Schriver. 

Buffet til små penge
På nyhedssiden er også 
overdådige, men billige ons-

dags-buffeter.  
- Vi forsøger os med en ny 
slags buffet til 150 kroner 
pr. kuvert, hvor vi hver ons-
dag finder på en masse nye 
og sjove ting. Det bliver alle 
onsdage i september og i 
første omgang fylder vi bare 
gastronomisk legeplads op, 
men hvis det bliver popu-
lært, udvider vi med glas-

salen, forklarer Heine Schri-
ver. 
Den første buffet-aften bli-
ver onsdag den 5. septem-
ber, hvor der er tapas-buffet.
- Personligt synes jeg, det er 
lækkert, at man lige kan tage 
cyklen herover en onsdag 
aften og få en lækker buffet 
til små penge, så det ikke al-
tid behøver være så forment 
med meget fin mad, forkla-
rer Heine om en del af bag-
grunden for ideen.

Vild nyhed
De efterhånden velkendte 
elevaftener byder også på 
en lille nyhed, idet de hidtil 
har fundet sted hver 14. dag, 
men nu udvides til hver tors-
dag. 
- Elevaftenerne er blevet 
så populære, at vi også har 
taget glassalen i brug, så vi 
nogle aftener har haft op til 
60 gæster, fortæller Heine, 
der forsikrer, at det er sam-
me menu og samme kon-

cept, uanset om man sidder 
i glassalen eller Skovhuset.
Efteråret byder også på en 
nyhed af de helt vilde med 
premiere til oktober. Her 
bliver hver fredag i måneden  
tilbud om eksklusiv vildt-
buffet med alt, hvad hjertet 
kan begære lige fra røget dy-
rekølle til vildtragout.
- Vi har masser af ideer end-

nu, men nu prøver vi lige de 
her ideer af først, siger Hei-
ne, der understreger, at for 
alle arrangementer gælder, 
at man skal bestille bord i 
forvejen. Man kan læse mere 
om de forskellige arrange-
menter og bestille bord på 
www.lilleringskov.dk
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