Restauranten
har åbent
hele
året rundt

TAKE AWAY

Hos Restaurant Krabben i Vallensbæk Havn tilbyder vi lækre take away-retter,
som kan afhentes i vores restaurant beliggende i Vallensbæk lystbådehavn nær
både Brøndby, Ishøj, Greve, Albertlund og Hvidovre.
Du kan bestille din mad på tlf. 43 54 05 45 alle dage fra kl.12:00
Klassisk wienerschnitzel

Tilkøb af saucer, pebersauce eller hjemmerørt
bearnaise-sauce.
Kr. 20,- pr. couvert.

Lavet af kalveinderlår med pommes sauté,
grønne ærter og skysauce samt citron med
kapers, peberrod og benfri sild.

Kr. 195,-

Krabbens stjerneskud

Pandestegt rødspættefilet med rejer, kaviar,
asparges og thousand island dressing, anrettet
på smørristet brød.

Kr. 175,-

Steak af oksemørbrad

Ca. 200 g. med grove-fritter, dagens garniture
og kryddersmør.

(sælges kun ifølge med hovedretter)
Stegte hjemmelavede løgringe med
chili og hvidløgsmayonaise.
Grøn-salat med vinaigrette.

Kr. 50,Kr. pr. person 55,-

FOR BØRN
Kr. 195,-

Krabbens bacon-cheeseburger

Ca. 200 g. med cheddar ost, bacon og sprød
salat, hertil grove-fritter, chilidressing
og ketchup.

SIDEORDERS

Fiskefilet med pommes frittes
Grøntsags spyd, remoulade
og ketchup

Kr. 99,-

Kyllinge nuggets med pommes frittes
Kr. 155,-

Krabbens kyllingeburger

Stegt kyllingebryst lagt på sprød salat med
karrydressing og bacon.

Kr. 155,-

Grøntsags spyd, remoulade
og ketchup

Kr. 99,-

Frikadelle sandwich
Grøntsags spyd, hjemmerørt remoulade

Kr. 99,-

og agurk.

Kold anretning

Helstegt juleand

MED ÆBLE- OG SVESKEFYLD

Alt er tilberedt af vore dygtige kokke, så det bliver helt
perfekt. Du slipper for alt forarbejdet.
Anden er parteret og skal blot lunes
(anvisning medfølger)Pris for en hel and kr.

Tilkøb:

395,-

Vores hjemmelavede rødkål og velsmagende
andeskysauce + kr. 35,- pr. kuvert
Afhentes den 23. december ml. kl. 12.00-14.00

BESTIL
OG BETAL
SENEST
18. DEC.

Marineret sild, med karry/æbledressing og 1/2 hårdkogt æg.
Sprød butterdejstrekant,
med hjemmelavet hønsesalat, sprød parmaskinke
og crudité af grønne asparges.
Krabbens hjemmelavede varmrøget laks,
med kold spinatcreme, citron og knust rosenpeber.
Håndskårne skiver af kalveculotte (koldt),
med brændte scalotter, bearnaisemayo og estragonstøv.
Hjemmerøget svinemørbrad med kold peberrodscreme,
tyttebærsylt og saltristede græskarkerner.
Friskost rørt med lang peber.
Hjemmelavet rosmarinkiks og sød hyben.
Det søde punktum.
Lille havrepandekage med sødt og syrligt.
Sælges kun som “take away”,
imod forudbestilling, min. en hverdag før.

235,-

Kr.
per person,
min. to personer, incl. to skiver rugbrød,
to skiver lyst brød samt fedt og smør.
Hver person får sin egen anretning og
egen pakke med div. brød, medmindre andet aftales.

Restaurant Krabben

Husk også
s
frokostme tort
nukort
alle ugens
dage!

Vallensbæk Havn • 2665 Vallensbæk Strand • Tlf: 4354 0545
se mere på restaurant-krabben.dk

