Ring venligst
og bestil bord i
god tid

43540545

Mortens aften 10. november

Middag for to Gælder søndag-torsdag fra kl. 17.00

Forret:
Hjemmegravad laks med fennilkesalat og hjemmebagt brød.

Medaillon af sydamerikansk oksemørbrad, serveret med dagens grønt,
pommes og hjemmerørt bearnaise.
Inklusive 1øl, 1 vand eller 1 glas hvid ell. rød ell. rosévin, per person.

Hovedret:
Traditionel and med hvide og brunede kartofler. Hertil hjemmelavet
rødkål, æble/sveskekompot og kraftig andesauce.
Dessert:
Gammeldaws æblekage.

385,-

Der kan ikke ændres på menu eller drikkevarer i dette tilbud
og det er kun muligt, at være maksimalt fire personer, ved samme
bord. ( sælges ikke som selskabsmenu )

Fast menu denn
e aften

(børn under 12 år, kr. 198,-)
Pris per person kr.
Kun imod forudbestilling og forudbetaling, senest torsdag den 4. november.

Tilbuddet gælder fra 1. oktober til og med 23 december.
Sælges ikke ud af huset.
Pris for 2 personer kr.

575,-

Vi forbeholder os ret til ændringer.

Jul på Krabben

I år bringer vi maden på fade til bordene 1 & 2. Altså ingen buffet. Starter fra d. 26/11-2021

Jule quicklunch

Krabbens store julebord

Julebord 1

Silden:
• Marinerede hvide sild
• Kryddersild
• Karrysalat, løg og kapers

• Marinerede hvide sild
• Kryddersild
• Karrysalat, løg og kapers
• Æg med rejer, caviar og hjemmepisket
mayonnaise
• Gravad laks med rævesauce
• Fritteret rødspættefilet med citron og hjemmerørt remoulade
• Frikadeller med hjemmelavet rødkål og surt
• Lun leverpostej med champignon og bacon
• Lun ribbensteg med hjemmelavet rødkål
og surt.
• To slags ost med tilbehør.

• Marinerede hvide sild
• Kryddersild
• Karrysalat, løg og kapers
• Gravad laks med rævesauce
• Hjemmelavet sylte med sennep og rødbede
• Røget andebryst med rygeost og æble
• To slags ost med tilbehør

Pris pr. person kr.

Minimum to couverter og maximum 12 couverter.

1. og 2. juledag

Fisken:
• Fritterede rødspættefileter med citron og
hjemmerørt remoulade.
• Æg med rejer, caviar og hjemmepisket
mayonnaise.
• Peberrøget laks med tomatiseret røræg
Kødet:
• Lun leverpostej med champignon og bacon
• Tarteletter med høns i asparges
• Konfitterede andelår med hjemmelavet
rødkål og surt
• Glaseret skinke med grønlangkål
• Lun ribbensteg med hjemmelavet rødkål
og surt

Minimum 8 couv.

Julebordene
serveres fra
kl. 12.00-16.00
el. fra
kl. 17.00-22.00

325,-

Julebord 2 Minimum 8 couv.
- som ovenfor, men inclusive:

• Konfitterede andelår med hjemmelavet rødkål
og surt.
• Tarteletter med høns i asparges
• Ris a la mande med lun kirsebærsauce.

Ost og sødt:
• To slags ost med tilbehør
• Ris a la mande med lun kirsebærsauce

350,-

Pris per person kr.
og børn under 12 år pris per person kr. 198,-

Pris per person kr.

Krabbens store julebord 1 og 2 juledag sælges også ud
af huset v/min. 10 couv. Dog uden smør, fedt og brød og
kun imod forudbestilling minimum tre hverdage før.
Kun imod forudbetaling og kun 1 og 2 juledag.

385,-

Julebord 1 og 2 sælges også ud af huset v/min. 8 couv.
Dog uden smør, fedt og brød. Kun imod forudbestilling
minimum tre hverdage før.
Kun imod forudbetaling.

Minimum to couverter og maximum 12 couverter.

Pris per couvert kr.

248,-

Jule frokostanretning

• Marinerede hvide sild
• Kryddersild
• Karrysalat, løg og kapers
• Lille lun pandestegt rødspættefilet med citron
og hjemmerørt remoulade
• Gravad laks med rævesauce
• Hjemmelavet sylte med sennep og rødbede
• Røget andebryst med rygeost og æble
• Lun ribbensteg med hjemmelavet rødkål
og surt.
• To slags ost med tilbehør
Pris per couvert kr.

298,-

Filterkaffe og ris a la mande. Per person kr. 99,-

I år bringer vi maden på fade til bordene 1 & 2. Altså ingen buffet. Starter fra d. 26/11-2021
Forbehold for evt. pris og trykfejl

Restaurant Krabben

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

