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Hofmarskalen
Kristensen,kom
derperer
konditorelev ved Desserten.
dk og Restaurant Lillering
Skov.
Selvom antallet af kuverter
'kun' lød på 252, stod Brian
og resten af kokkelandsholdet klar med over 300 anrettede desserttallerkener for
at være på den sikre side. 30
af kuverterne var sukkerfri,
hvis nogle af gæsterne skulle
bede om det, hvilket dog
ikke blev aktuelt.
I forbindelse med forberedelserne til desserten havde
Trepol fra Skovby også en
finger med i spillet, idet de
bidrog med at lave de forme,
som moussen blev støbt i.
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Efterfølgende fik kokkelandsholdet cadeau for deres
velsmagende arbejde.
- Hofmarskalen kom per-

sonligt ud og roste os og var
meget begejstret. Og bagefter fik vi lejlighed til at hilse
på prins Joachim og prinsesse Marie, der var meget
tilfredse. Det var helt sikkert
en stor oplevelse, fortæller
Brian Brøckner.
Han har i fire år været en
del af kokkelandsholdet som
lørdagnes brudgom i øvrigt
er protektor for.
- Det er da sjovt at være med
til sådan et arrangement, og
det giver jo noget goodwill
til kokkelandsholdet, mener
33-årige Brian Brøckner.
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Han har sit daglige virke som
køkkenleder på Restaurant
Gl. Høver Kro og Restaurant
Lillering Skov, hvorfra han
tilsvarende er konditor på
Desserten.dk.
Virksomheden har for nylig
søsat et nyt koncept med firma-fredagskage, hvor firmaer og private kan få forskellige, flotte og velsmagende

Brian Brøckner kan se
tilbage på et vellykket
kongeligt bryllup som en af
de ansvarlige for bryllupsmenuens dessert, som var
væsentligt mere kunstfærdig end det ellers særdeles
delikate eksempel på de
smagsmæssige tryllerier
han til dagligt er mester for
hos Desserten.dk

konditor-kager leveret hver
fredag.
- Det går godt for Desserten.
dk. Folk har taget meget positivt imod fredagskagen, så
det er noget, vi tror på, siger
Brian Brøckner.
Herudover oplever Desserten.dk også succes med
deres prøvesmagning af
bryllupskage en gang om
Brian- Brøckner
kanhus
se
måneden
med fuldt
et vellykket
næstentilbage
hver på
gang.
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- Det går godt for Desserten.
dk. Folk har taget meget positivt imod fredagskagen, så
det er noget, vi tror på, siger
Brian Brøckner.
Herudover oplever Desserten.dk også succes med
deres prøvesmagning af
bryllupskage en gang om
måneden - med fuldt hus
næsten hver gang. Såvidt
vides har Joachim og Marie
dog ikke deltaget.
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