
FEBRUAR MENU
FORRET:

Vælg mellem klassisk rejecocktail eller 
dagens suppe med hjemmebagt brød

HOVEDRET:
Helstegt sydamerikansk cuvettesteg 

med årstidens grønt, grove fritter
bearnaisesauce eller pebersauce

DESSERT:
Flamberede pandekager 
med vanilleis og coulis
(Flamberes i køkkenet)

Pris pr. person kr. 250,-
Der ydes ikke yderligere rabat på denne menu

Serveres ikke Valentinesaften

SELSKABS 
BRUNCHBUFFET

LØRDAG/SØNDAG FRA KL. 11.00- 14.00
Kun imod forudbestilling, min. 2 hverdage før afholdelse

Brødkurv bestående af rugbrød, croissanter og 
hjemmebagt brød – 2 slags marmelade – røræg med 
purløg og bacon – ristede brunchpølser – ferskrøget 
laks med plukkede salater – drænet græsk yougurt 
med blåbær –serranoskinke med melon – amerikanske 

pandekager med ahornsirup – tomatsalat med 
mozzarella og rødløg – 2 slags pålæg med tilbehør – 
lun leverpostej med ristede champignon- stor bladet 
frugtfad – 2 slags modne europæiske oste med kiks 

og oliven

Pris pr. person kr. 245,-
Inkl. the, kaffe og 2 slags juice
3 timers arrangement
Min. 20 couverter
Ved færre end 20 couverter ring for pris

VALENTINES MENU
SKALDYRSSALAT

bagt citron, krydderurter og brød

FYLDT KALVEMØRBRAD
Pommes Anna, svampe, tyttebær, rødvinssauce

GATEAU MARCEL
Hyben/æble kompot, hvid chokolade, appelsinsorbet

3 retters fast menu kr. 345,-
VI FORESLÅR FØLGENDE VINMENU:

2014 Légende, Bordeaux, Barons De Rothschild
2013 Ripasso Valpolicella, Santa Sofi a

2014 Late Harvest, Viña Tarapacá

2 glas kr. 135,- inklusiv isvand
3 glas 165,- inklusiv isvand

5 TIMERS SELSKABSARRANGEMENT      
Incl. 3 retters menu ud fra selskabskortet.

Ét glas velkomst, ét glas hvidvin, 2 glas rødvin, isvand og kande kaffe eller the,
hvide duge og servietter.

Der kan tilkøbes ekstra fl asker vin.
(Der kan vælges imellem tiderne 12-17 eller 18 -23.30)

Pr. person kr. 550,-
6 TIMERS SELSKABSARRANGEMENT      

 Incl. Én velkomst drink, 3 retter´s menu med vine ad libitum og isvand under middagen, 
ét glas dessertvin, kande kaffe og the, én husets cognac eller likør, hvide duge 

og servietter samt blomsterdekorationer. 
( Mulighed for tilkøb af ekstra ret )

Ved køb af natmad vil det udløse én ekstra time.
Mulighed for fri bar ( spørg efter pris )

Pr. person kr. 768,-
Sammensæt en menu ud fra de forslag som ligger på hjemmesiden under punktet selskaber. 

Vi vil  gerne være behjælpelige med evt. spørgsmål eller vejledning vedr. jeres arrangement hvis dette ønskes.

KOMMENDE ARRANGEMENTER 
14. februar   Valentines aften (fast menu)
18. marts  Vinaften med fransk tema* (Underholdning med Opera Cabaret)
14. maj  Vinaften med spansk tema (tapas menu mange små retter)*
04. juni  Stor skaldyrsaften ( pris excl. drikkevarer kr. 495,.)
23. juni  St. Hans aften ( fast 3 retters menu kr. 355,- børn u. 12 år 175,-)
10. september Vinaften australsk tema*
Pr. 10. februar kan i læse mere om de kommende temaer på hjemmesiden.
*4 retters tema menu med tilhørende vine skænket med rund hånd og isvand kr. 630,- skal forudbestilles og forudbetales ved reservation.

7. oktober  Vildtaften*
10. november  Mortens aften (fast menu)
28. november  Julen starter
25.& 26. december Stor julebuffet fra kl. 12.00-16.30 

(forudbestilles og betales)
28. december  Sidste dag for bestilling af nytårsmenu 

(menuen afhentes d. 31. dec. Mellem 12.00-15.00)

Smuk udsigt over havnen og vandet

Restaurant 
Krabben 

Vallensbæk Havn ∙ 2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 4354 0545 • www.restaurant-krabben.dk

Restaurant Krabben 

Ved køb af 
velkomstdrink 

forlænges 
arrangementet 
med en ½ time

Skal du holde fødselsdag, bryllup, reception, jubilæum mm. 
så tilbyder vi forskellige selskabsarrangementer med udsigt 
over idylliske Vallensbæk Havn...

PÅSKEBUFFET 
24.-25 MARTS SAMT 27.-28. MARTS

Tomat/kanel sild med løg og kapers
Karrysild med æble og løg

Æg og rejer med mayonnaise og kaviarPandestegt fi skefi let med hjemmerørt remoulade og citronVarmrøget laks med fennikelsalat og lakserognKrabbesalat med krydderurter
Frikadeller med syltede agurkerLun lammeculotte stegt med rosmarin og honningSmå hakkebøffer med bløde løg
Vildt paté tilsmagt med cognac
Lun sydamerikansk cuvettesteg

Kartofl er bagt med rosmarinPastasalat med basilikumpesto og pinjekerner
Tre slags ost med druer og oliven

Hertil 2 slags brødGammeldags æblekage med fl ødeskum og ribsgelé

kr. 275,-
Forudbestilling og forudbetales
ved reservation

OBS
Sælges også
 ud af huset 

-10% RABAT
Brød, fedt og smør 

medfølger ikke


