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JULE QUICK LUNCH
Minimum 2 couv.

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

Gravad laks m/ rævesauce.
Røget andebryst m/ rødkålssalat.

Leverpostej m/ champignon og bacon.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce

eller 2 slags oste m/ oliven.

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 tre dage før.

Karry/æble sild,
Fennikelmarinerede sild,

Lune stegte sild 
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/ rødkålsappelsinsalat.
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, senest tre dage før.

Karry/æble sild,
Fennikelmarinerede sild,

Lune stegte sild, 
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/ rødkålsappelsinsalat.
Confi terede andelår m/ cornichoner.

Glaseret skinke m/ stuvet spinat.
Frikadeller m/ agurkesalat.

Brunede kartofl er.
3 slags ost m/ druer.

Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce

Tlf: 43 54 05 45 • www.krabben.dk

Nedenstående julemenuer serveres alle ved bordet eller som buffet hver dag fra kl. 12.
- starter fra mandag d. 20.11.2015 og kører frem til d. 22.12.2015. Bordbestilling nødvendig

3 RETTERS MENU

MORTENS AFTEN
tirsdag den 10. november 2015 fra kl. 17.00
FORRET:
RØGET HELLEFISK 
anrettet med rå grønkål, 
radisecrudité, dild emulsion og 
mild dijon sennepscreme.
De som ikke spiser fi sk, 
får istedet serveret okse 
carpaccio.

HOVEDRET:
1/2 AND 
med brunede 
og hvide kartofl er. 
Hertil hjemmelavet rødkål 
samt waldorffsalat og 
kraftig andesauce

DESSERT:
GAMMELDAWS ÆBLEKAGE 
med fl ødeskum og ribsgelé

Pr. couv.

kr. 365,-
Børn u/12 år 265,-

Pris pr. person

275,-
Pris pr. person

375,-

Pr. person

Selskaber

op til 
80 pers.

JULE-
BUFFET

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

kr. 328,-
Børn under 

12 år kr. 178,-

Blot 10 minutter fra Hvidovre

Pris 
pr. person

179,-

Alle 
menuer som 
ud af huset 

-10%
brød og smør 

ikke inkluderet

Forudbestilling 
samt 

reservations gebyr 
kr. 100,- pr. pers.

nødvendigt

(sædvanligt 
menukort udgår 

denne aften)
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