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JULE QUICK LUNCH
Minimum 2 couv.

Karry/æble sild & Glarmester sild
m/ løg, kapers og dild.

Gravad laks m/ rævesauce.
Røget andebryst m/ peberrodscreme.
Leverpostej m/ champignon og bacon.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce

JULEANRETNINGMinimum 2 couv.Karry/æble sild & Fennikelmarinerede sildm/ løg, kapers og dild.Gravad laks m/ rævesauce.Røget andebryst m/ rødkålssalat.
Leverpostej m/ champignon og bacon.

Fiskefi let m/ remoulade og citron.Flæskesteg m/ syltede asier.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce 

eller 2 slags oste m/ oliven.  

Kr. 259,-

JULEBORD 1
Minimum 8 couv. og kun imod forudbestilling, senest en uge før.

Karry/æble sild & glarmestersild m/ løg, kapers og dild,
Æg m/ rejer og purløg.

Gravad laks m/ rævesauce.
Rødspættefi let m/ citron og remoulade.
Leverpostej m/ champignon og bacon. 

Flæskesteg m/ lun rødkål.
Confi terede andelår m/ cornichoner.

2 slags ost m/ druer.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce.

JULEBORD 2
Minimum 10 couv. og kun imod forudbestilling og betaling, senest en uge før.

Karry/æble sild & glarmestersild m/ løg, kapers og dild,
Æg m/ rejer og purløg.

Gravad laks m/ rævesauce.
Rødspættefi let m/ citron og remoulade.

Julemedister m/ sennep.
Leverpostej m/ champignon og bacon.

Flæskesteg m/ lun rødkål.
Confi terede andelår m/ cornichoner.

Gammeldaws æblefl æsk.
Frikadeller m/ agurkesalat.

3 slags ost m/ druer.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce

Nedenstående julemenuer serveres alle ved bordet eller som buffet hver dag fra kl. 12.
- starter fra mandag d. 28.11.2016 og kører frem til d. 22.12.2016. Bordbestilling nødvendig

Pr. couv.

285,-
Pr. couv.

355,-

Pr. person

Blot 10 minutter fra Hvidovre

Pr. couv.

189,-

Alle 
menuer som 
ud af huset 

-10%
brød og smør 

ikke inkluderet

JULEANRETNINGMinimum 2 couv.Karry/æble sild & glarmestersild m/ løg, kapers og dild,Gravad laks m/ rævesauce.Røget andebryst m/ peberrodscremeLeverpostej m/ champignon og bacon.Fiskefi let m/remoulade og citronFlæskesteg m/ lun rødkål.Ris a la mande m/ lun kirsebærsaucePr. couv.

249,-

Restaurant Krabben
Gode P-forhold

Rygekabine i hall’en
Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 43 54 05 45 • www.krabben.dk

JULE-
BUFFET

1. & 2. juledag
fra kl. 12-16.30

kr. 338,-
Børn under 

12 år kr. 178,-

Ovenstående tilbud kan ikke kombineres med andre rabatordninger

Til juleaften: 

Helstegt Juleand

385,-385,-Pris for:
Hel and, sauce, rødkål & surt

med æble- og sveskefyld, tilberedt af vores dygtige kokke, så den bliver helt perfekt. Du slipper 
for alt forarbejdet. Den skal blot lunes (anvisning medfølger) inkl. velsmagende andeskysauce.

Bestilling og betaling senest den 18.12. Afhentes den 23.12, mellem kl. 10-18
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