
Restaurant Krabben
Gode P-forhold

Rygekabine i hall’en
Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 43 54 05 45 • www.krabben.dk

Forret juni:
•  Vou-le-vant med Rødtunge, rejer, friske ærter, 

nye forårsløg og hummer sauce
Forret september:
•  Krabbens musling chowder med fi sk og skaldyr

Overdådig skaldyrsbuffet:
•  Friske østers, her til skalotteløgs vinaigrette og 

citron. ( der udleveres 2 østers per person ad 
gangen )

•  Pestobagte jomfruhummere med krydderurte salat 
og honningristede mandler

•  Jomfruhummer gratineret med vesterhavs ost og 
karamelliseret rødløgs kompot

• Chili og ingefær marineret, stegte kammuslinger.
•  Hvidvinsdampede blåmuslinger med julienne urter 

og persille
• Rejesalat med asparges og krydderurter

• Krabbesalat rørt med purløg og citron
• Danske Krabbeklør kogt med skærmdild
• Dildkogte hele krebs med citron og urtecreme
• Pil selv rejer med citron og hjemmerørt mayonaise
• Calamaris af hele mini blæksprutter
•  Frisk pasta med syltede grøntsager og grønne 

muslinger vendt i cremet hvidvins sauce
• Små Crab cakes med kimchi kål og koriander
•  Frisk salat med krydderurter og tigerrejer og 

peanuts
•  2 slags brød. Hertil pesto og aioli, samt smør

rørt med kærnemælk

Pris for det hele kr. 550,- pr. person. 
Forudbestilling nødvendig
Der skal ved reservation betales et reservationsgebyr på kr. 250,- 
pr. person, som vil blive fratrukket regningen på dagen.

 Krabbesalat rørt med purløg og citron
 Danske Krabbeklør kogt med skærmdild
 Dildkogte hele krebs med citron og urtecreme
 Pil selv rejer med citron og hjemmerørt mayonaise
 Calamaris af hele mini blæksprutter
  Frisk pasta med syltede grøntsager og grønne 
muslinger vendt i cremet hvidvins sauce

Udsigt over 

idylliske 

Vallensbæk 

Havn

OBS! 
Ingen a la carte denne aften. 

Istedet:
Forret: okse carpacio, hovedret: 
200 G steak af oksemørbrad 

med salat, handskårne pommes frites 
og hjemmerørt bearnaise sauce 

kr. 295,-

Lørdag den 10. juni og
lørdag den 9. september kl. 18:00

Maj menu 2 retter kr. 250,-
3 retter kr. 300,-

Ovenstående priser kan ikke kombineres med øvrige rabatordninger

Forret: Lyssej terrin
Hovedret: Honning glaseret kalvefi let
Dessert: Blueberry cheesecake på kiksebund 
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... med overdådig spise fra havets bund 
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