
Fest med udsigt over idylliske Vallensbæk Havn

Forretter:
Citron-persillebagt hellefi sk 
med sauteret fennikel og babyspinat, serveret med 
hummerbisque samt sweet potato chips.

 Stegte kammuslinger 
med Skagen skinke fra slagter Munch, hertil blomkål-
spuré, ristede hasselnødder samt trøffelolie og krydder-
urtesalat.

Varmrøget laks 
anrettet med grønne asparges og spæde salater. Hertil 
citron og krydderurtecreme, vinaigrette toppet med 
lakserogn og purløg.

Oksecarpaccio 
anrettet med marineret salat. Hertil oliven og semi dried 
tomater samt balsamicoglace og høvlet parmesanost. 

Ferskrøget laks med krabbesalat, 
rørt med friske krydderurter. Hertil grønne asparges, 
radiser og brøndkarsevinaigrette. 
( dette er meget populært ).

 Terrine af svineskank
anrettet med spæde salater. Hertil rosmarinsyltede 
gulerødder, løgmarmelade, braiseret minifennikel og 
rødvinsreduktion

Hovedretter:
Helstegt oksemørbrad
med sauterede svampe og råsyltede tranebær. 
Hertil rødvinssauce og bagt mos af søde kartofl er med 
hasselnødder.
Tillægspris 55,- pr. couv.

Spinatfarseret perlehønebryst
med ovnbagt hokaido-græskar og rødløg. Hertil 
rosmarinstegte pommes risollées samt æblecidersky.

Kalvefi let stegt som vildt
serveret med syltede tyttebær, årstidens grønt, 
waldorfsalat, hvide kartofl er samt ribsgelé og 
vildt-fl ødesauce.

Timian-honning marineret andebryst
med årstidens grønt, jordskoktimbale samt friteret 
østershat. Hertil kartoffellasagne og portvinsfl ødesauce. 

Honning glaseret kronhjortefi let
med bagte rodfrugter og rødvinsmarineret pære.
Hertil årstidens grønt samt stegte kartofl er og 
calvadossauce.
Tillægspris 55,- pr. couv.

Desserter:
Gâteau Marcel
serveret med citruscreme og marinerede skovbær. 
Hertil fl ager af chokolade samt vaniljeis.

Fragilité triangel med tiramisuis
hertil hvid chokoladecreme og myntemarinerede ananas.

Mørk chokolade creme brulée
serveret med bagt ananas, pistacienødder og 
appelsinsorbet.

 3 europæiske oste 
serveret med oliven, årstidens chutney samt 
knækbrød med rosmarin.

Honningnøddekurv
anrettet med 3 slags is og frugtpuré. Pyntet med 
friske bær.

Rørt tiramisufl ødeis
serveres med frisk frugt vendt med hakkede 
chokoladestykker og sprød tuille.

Min. 20 couverter
Natmad og yderligere bar kan arrangeres

dog senest til kl. 02.00
Køb af natmad udløser en ekstra time.

Sammensæt selv menuen:
Helt 6 timers selskabsarrangement

Stort frokost menukort alle dage

NB: Det er muligt at købe ekstra timer til 6 timers arrangementet

6 timer
bestående af:

kr. 788,-
• Velkomstdrink
• 3 retters middag (sammensæt selv)
•  Hvid- og rødvin ad libitum 

under middagen
• Et glas dessertvin
• Friskbrygget kaffe og 1 cognac/likør
•  Inkl. hvide duge og servietter, 

levende lys samt blomsterdekorationer.

Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand 
tlf. 43 540 545 / 2062 8358

Restaurant KrabbenGode 

P-forhold
Ryge-kabine i hallen

Se mere på vores hjemmeside krabben.dk
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