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Næste uge: 
 

22. april 

 

25. april 

26. april 

27. april 

28. april 

29. april 

 

 

 

  

 

 

 
 

St. bededag - Fri 

 

Clark - fri 

Lærermøde 

Bestyrelsesmøde 

Lejrskole bh.kl. + 1.kl.  

Lejrskole bh.kl. + 1.kl.  

Mærkedag: 
 

25. april 

26. april 

 

27. april 

 

28. april 

 
 

Freja N  7.kl.  

Lea  9.kl.  

Vanessa  7.kl. 

Mads  1.kl.  

Signe  8.kl.  

Emil C  1.kl.  

 

 

STORT 

TILLYKKE  

 
 

 

Restaurant Utopia – 5. klasse 
 

 
 

Se flere billeder på skolens hjemmeside / fotogalleri    

 

 

 

 



 

Tusind tak til jer der mødte op og bidrog til en god generalforsamling. 

Referat og beretninger fra generalforsamlingen kommer i næste fredagsbrev  

(fredag den 29. april 2016). 

 

 
 

 

Mad anmeldelse af restaurant Utopia 
Passionen er der. Hjertet er også på det rette sted, og selskabet blev for alvor væltet 

omkuld.  På danske restaurant Utopia på VHF får man hele pakken i form af fremragende 

service, god vin, velsmagende mad og overraskende underholdning.  

Fredag den 15. april, ankom jeg til restaurant Utopia, sammen med et lille selskab. 

Allerede ved fordøren blev vi mødt af en venlig tjener der elegant åbnede døren for os, 

og bød os velkommen. I receptionen blev vores bordbestilling bekræftet, af en smilende 

receptionist, der viste os ned til vores bord. Førstehåndsindtrykket var godt, men kan se 

at restaurant Utopia gør noget ud af borddækningen. Der var hvide duge, og smukt 

foldede servietter og bestikket var pakket ind i en serviet med sløjfe der matchede. 

Gennemtænkt og indbydende. Rummet gav indtryk af varme og hygge og det var godt vi 

havde bestilt bord, for alle pladser var optaget.  

Kort tid efter vi havde sat os, kom der en høflig, velklædt tjener ned og tændte 

stearinlysene på bordet og bekræftede vores bestilling af mad. Af det indbydende 

menukort, bestående af både kompakte og lette retter valgte jeg til forret rejecocktail. 

Rejerne lå på en bund af sprød icebergsalat og havde en fin lyserød dressing. Indbydende 

og let. Dertil fik jeg et lunt hjemmebagt brøds, som havde det helt rigtige knasende bid i 

skorpen. Resten af mit selskab havde valgt tarteletter til forret, og de blev heller ikke 

skuffede. Tjeneren kom med to tarteletter pr person, og selskabet blev efter dette 

tilbudt endnu en tartelet. Fyldet bestod af friske stykker kogt hønsekød og ærter i en 

velsaltet opbagt sovs. Helt som vor mormor lavede den.  

I mellem retterne guidede to professionelle chefer og en toastmaster os igennem et 

overraskende underholdnings program bestående af små sketches, musikalske indslag 

samt en auktion. Hyggeligt og festligt. Særligt faldt det musikalske indslag med mange 

musikere og sangere i selskabets smag. Her var der øvet grundigt på udførslen og 

timingen var god. Musikken blev sat i gang af en meget dygtig trommeslager.  

 



 

Til hovedret valgte jeg stegt flæsk med hvide kogte kartofler, fint hakkede 

rødbedestykker og persillesovs. Alt sammen veltillavet og tilsmagt. Og der var rigeligt af 

retten. Resten af selskabet bestilte, pirogger med fiskefyld og lasagne med blandet 

salat. Piroggerne var lune og med delikat laksefyld og citron.  

Der var en fin balance i retten mellem det sure, bløde og salte. Lasagnen var høj og flot, 

og det serverede stykke var lunt og velafbagt. Alt i alt var hovedretterne delikate, friske 

og velkrydrede og lavet med en god kvalitetsforståelse og helhjertet holdning om god 

smag.  

Til maden kunne man købe hvidvin og rødvin, samt øl og sodavand. Mit selskab valgte en 

mild rødvin, men en frisk anatomi. Det gode ved den valgte vin var, at den kunne passe 

både til fisk og kød. Den var blød med en god syrebalance og afmålt fad. Vinen blev 

anbefalet og åbnet af professionelle bartendere, der håndterede vinen rutineret.  

I mellem måltiderne kom der løbende opmærksomme, smilende, velklædte tjenere ned til 

bordet, for at sikre sig at alt var i orden, og at selskabet ikke manglede drikkevarer eller 

andet. Det kom løbende friske kander med iskoldt vand ned til bordet, - god service.  

Det imponerende dessertudvalg gjorde det meget svært at vælge. Mit selskab valgte at 

smage alle desserterne. Først pandekager med hjemmelavet vaniljeis og karamel. Her blev 

særligt isen bemærket. Den var cremet, kold og havde den helt rette smag af vanilje. 

Hindbærmoussen og chokolade moussen blev serveret i fine portionsglas. De var skulptur 

smukke og skarpe. Der var en dyb og blød chokoladesmag, og en fin balance mellem 

bærenes syrlighed og moussens cremede sødme. Der var ramt en perfekt konsistens i 

begge mousser, - intet mindre end imponerende. På dette tidspunkt var selskabet så 

mætte af smagsoplevelser at de kun kunne nippe til den friske æblekage og den sprøde 

rarbarberkage. Begge dele spot-on tilberedt.  

Helt specielt bemærkes det at restaurant Utopias personale havde en vidunderlig evne til at 

samarbejde let og elegang om opgaverne. Alle var på stikkerne for at give os den bedst mulige 

oplevelse.  

Jeg vil alt i alt give restaurant Utopia seks stjerner, for den glimrende kulinariske oplevelse der 

sætter sig fast og efterlader en forandret. En fremragende helhedsoplevelse. Helt ned i 

detaljen.  
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I dag torsdag den 21. april fra kl. 8.00 – 16.00 deltager vi i Odsherred 

legene, som er de olympiske lege for SFO’er, der afholdes på Højby 

skole.  

Vi glæder os og ser frem til, at blive en del af det enorme arrangement. 

Efter den længere periode med hård træning, føler vi os i topform og 

godt rustet til Odsherred Legene. 

Vi kan ikke love, vi kommer hjem med medaljer, men vi er sikker på 

vores fællesskab og fantastiske sammenhold vil gøre, at vi alle sammen 

får en uforglemmelig og hyggelig dag.  

 

       Vi medbringer Spireloppens mobil: 24 77 06 90 

 

Billeder og nyt fra dagen kan ses i næste uges fredagsbrev. 

 

 

I ønskes god St. Bededag og weekend 

Fra Spireloppen 

 

                                                

                                                  


