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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,- 

Pris inklusive 
forudbestilt 

Juleanretning 
Minimum 2 couv. Maximum 12 couv. 
- 2 slags sild med tilbehør 
- Lun fiskefilet 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. 
 

Pris inklusive forudbestilt 

Julebord 1 
- Karry/æblesild. 
- Julesild, med julekrydderi r. 
- Æg og rejer med citron og dild. 
- Graved Laks med rævesau e 

kolbekaffe 
og Ris a lá mande 
til hele bordet, 

kr. 325,- 

Julebord 2 
- Karry/æblesild. 
- Julesild, med julekrydderier. 
- Lun stegt sild med julekrydder er. 
- Æg og rejer med citron og dild. 
- Graved Laks med rævesauce. 

kolbekaffe 
og Ris a lá mande 
til hele bordet, 

kr. 385,- 

- Rødspættefilet 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,- 
 

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

 
 

 
 

- Rødspættefilet med citron og remoulade. 
- Tarteletter med høns i asparges. 
- Frikadeller med hjemmelavet agurkesalat. 
- Lun leverpostej med champignon og bacon. 
- Æbleflæsk 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 afhentning med 10% rabat. OBS: 
 

 

Det er uden brød, fedt og smør, 
 

 

  
  

  

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

Restaurant Krabben 
Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand • Tlf: 4354 0545 

www.restaurant-krabben.dk 
    

    
 

259,- 

http://www.restaurant-krabben.dk/

