
Restaurant Krabben
- den bedste udsigt over Vallensbæk Havn

Marts menu
Forret:

Med sauteret perlebyg, dagens grønt og kraftig  Braiserlage.

Dessert:
Citronfromage med Knas og ”kaviar” af citron-melise.

Pris 2 retter kr. 285,-     3 retter kr. 325,-

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

Vi tilbyder altid fantastiske madoplevelser ”Sea-side”
yderligere take-away, catering og selskaber op til 100 kuverter

Ring og hør hvad vi kan gøre for dig.

Restaurant Krabben

Restaurant Krabben 
- den bedste udsigt over Vallensbæk Havn

Forret:
Cremet blomkålssuppe med brændt blomkål og ristet kammusling.

Hovedret:
Ølbraiserede svinekæber

Med sauteret perlebyg, dagens grønt og kraftig  Braiserlage.

Dessert:
Citronfromage med Knas og ”kaviar” af citron-melise.

Pris 2 retter kr.285,- 3 retter kr.325,-

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

Vi tilbyder altid fantastiske madoplevelser ”Sea-side”
yderligere take-away, catering og selskaber op til 100 kuverter

Ring og hør hvad vi kan gøre for dig.

Restaurant Krabben

Hovedret:
Helstegt oksecuvette, pommes Anna med timian, 

bagte jordskokker, syltede blommer og 
svampe/portvinssauce.

Dessert:
Vaniljeis med stikkelsbærsylt, sprød havre og frisk merian.

                                                         
2 retter  kr. 295,-  3 retter kr. 350,- 

November menu 
 Fra kl. 17.00

Forret:
Sprøde croutoner med flødestuvede skovsvampe, ristede hasselnødder 

og rød shiso.

Hovedret:
Ølbrasieret svinebryst med acaciehonning og parmaskinke. 

Hertil mash af kartofler og rodfrugter, æble- rødkålssalat med syltede 
sennepsfrø samt sauce af braiserlagen.

Dessert:
Pæretrifli med karamelliserede pære og chantillycreme.

2 retter kr. 249,- 3 retter kr. 299,-
Vin eller øl menu. 2 gode glas.  Kr. 125,-

Serveres også til frokost fra kl.12

Forret: Rødbedetatar
rørt med dijon, kapers og honning.  

Frisk avocado og sprød kiks med wasabicreme.

Hovedret: Steak af  
sydamerikansk striploin

serveres med cremet perlebyg med friske krydderurter, 
smørsauteret savoykål. Hertil en kraftig rødvinssky.

Dessert: Lun æbletærte
med sprød butterdej, sukkerstegte æbler og vaniljeis.

2 retter kr. 295,- 3 retter kr. 355,-

DecembeR menu
Fra kl. 17.00

- den bedste udsigt over Vallensbæk Havn

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

Restaurant Krabben

Restaurant Krabben

Husk at betille din And  til juleaften på 43 54 05 45
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