
Bord bestilling og bestilling af 
Juleand på telefon.
43540545

Restauranten er lukket fra d. 
27/12-19 til og med d. 01.01.2020

Jul på Krabben
Stor julebu� et 
1. & 2. juledag kl. 1200-1630

- Kryddersild med løg og kapers.
- Karry/æblesild med æg, løg og kapers.
- Stegte lune sild med julekrydderier.
- Æg og rejer med mayonnaise.
- Varmrøget laks med urtecreme.
- Graved laks med rævesauce.
- Pandestegte � ske� leter med
- hjemmerørt remoulade og citron.
- Tarteletter med høns i aparges.
- Frikadeller med agurkesalat.
- Flæskesteg med lun hjemmelavet rødkål.
- Lun leverpostej med champignon og bacon.
- Lun æble� æsk med æblekompot og løg.
- Andesteg med pocheret æble og ribs.
- Lyst og mørkt brød, samt fedt og smør.
- 2 gode oste med kiks, druer og oliven.
- Ris á la mande med kirsebærsauce.

Pris pr. couv. kr. 325,-
Børn under 12 år kr. 175,- 

OBS: Ud af huset.
Minimum 12 couverter
Sælges med 10 % rabat 
(til afh entning kl. 11.30) 
Skal forudbestilles og forudbetales.

Helstegt juleand
MED ÆBLE- OG SVESKEFYLD
Alt er tilberedt af vore dygtige 
kokke, så det bliver helt perfekt.
Du slipper for alt forarbejdet. 
anden skal blot lunes (anvisning medfølger)

Pris for en hel and kr. 385,-
Tilkøb:
Vores hjemmelavede rødkål og
velsmagende andeskysauce + kr. 35,-
A� entes den 23. december
ml. kl. 12.00-14.00

Restaurant Krabben ønsker alle en glædelig og fornøjelig jul!

Jul på Krabben

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

Restaurant Krabben

1. & 2. juledag kl. 1200-1630

Kun mod 
forudbestilling, 

og forudbe -
taling, senest 

en uge før. 

- Flæskesteg med lun hjemmelavet rødkål.
- Lun leverpostej med champignon og bacon.
- Lun æble� æsk med æblekompot og løg. 
- Andesteg med pocheret æble og ribs. 
- Lyst og mørkt brød, samt fedt og smør. 
- 2 gode oste med kiks, druer og oliven. 
- Ris á la mande med kirsebærsauce.

BESTIL 
OG BETAL

SENEST 
18. DEC.



Jule quick lunch 
Minimum 2 couv. Maximum 12 couv.

2 slags sild med tilbehør.
Graved laks med rævesauce.
Røget andebryst med æble / Peberrodscreme
Roastbeef med revet peberrod,
hjemmelavet pickles og løg
Ris a la mande med lun kirsebærsauce
Brød, fedt og smør

Pris pr. couv. kr. 189,-

Jul på Krabben
Juleanretning
Minimum 2 couv. Maximum 12 couv.
- 2 slags sild med tilbehør
- Lun � ske� let med hjemmerørt remoulade,

citron og dild.
- Graved laks med rævesauce.
- Røget andebryst med æble og rygeostecreme
- Roastbeef med revet peberrod,

hjemmelavet pickles og løg.
- Flæskesteg med hjemmelavet rødkål.
- Ris a la mande med lun kirsebærsauce.
- Brød, fedt og smør.

Pris pr. couv. kr. 259,-

Julebord 1  
- Karry/æblesild.
- Julesild, med julekrydderier.
- Æg og rejer med citron og dild.
- Graved Laks med rævesauce.
- Rødspættefi let med citron og remoulade.
- Lun leverpostej med champignon og riostet 

bacon.
- Flæskesteg med hjemmelavet rødkål.
- Andesteg med pocheret æble og ribs.
- 2 slags ost med kiks og druer.
-
Pris pr. couv. kr. 295,-

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

Restaurant Krabben

Jul på Krabben

Ovenstående menuer serveres ved bordet eller som bu� et hver dag fra kl. 12.00 fra mandag d. 25. november. 

- Julesild, med julekrydderier.
- Æg og rejer med citron og dild.
- Graved Laks med rævesauce.

Pris inklusive 
forudbestilt 
kolbeka� e 

og Ris a lá mande 
til hele bordet, 

kr. 325,- 

Julebord 2
- Karry/æblesild.
- Julesild, med julekrydderier.
- Lun stegt sild med julekrydderier.
- Æg og rejer med citron og dild.
- Graved Laks med rævesauce.
- Rødspætte� let med citron og remoulade.
- Tarteletter med høns i asparges.
- Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat.
- Lun leverpostej med champignon og bacon.
- Æble� æsk med æblekompot og løg.
- Andesteg med pocheret æble og ribs.
- Flæskesteg med hjemmelavet rødkål.
- 3 slags ost med kiks og druer

Pris pr. couv. kr. 355,-
Ovenstående Juleborde sælges også ud af huset 

til a� entning med 10% rabat. OBS:
Det er uden brød, fedt og smør, 

Julebord 1 + 2, minimum 8 couverter, kun imod
forudbestillig og forudbetaling, senest en uge før

 259,-

- Lun stegt sild med julekrydderier.
- Æg og rejer med citron og dild.
- Graved Laks med rævesauce.

Pris inklusive 
forudbestilt 
kolbeka� e 

og Ris a lá mande 
til hele bordet, 

kr. 385,- 




