
Restaurant 
Krabben 
Smuk udsigt over havnen og vandet

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

 Restaurant Krabben 
Scan QR koden og 

se vores fl otte video

Februar menu 
3 retter 

Vælg mellem Forret, Hovedret eller Dessert:
Forret:

Stegte kammuslinger med purløgsmayo, sprød grønkål, syltet squash og 
brændt agurk. Hertil hjemmebagt brød og smør.

Hovedret:
Boeuf bearnaise. Steak af okse� let med sauté af bønner, løg og bacon. 

Hertil serveres håndskårne fritter og hjemmerørt bearnaisesauce.

Dessert:
Ymerfromage med lemoncurd, lakridsmarengs og knuste

 frysetørrede brombær samt rød skovsyre.

2 retter  285,-
3 retter  325,-

Ovenstående tilbud kan ikke kombineres med andre rabatordninger
Gælder kun a la carte. Max. 8 personer ved hvert bord

Sunday-roast
Hver søndag kl. 17-19

HELSTEGT SYDAMERIKANSK 
OKSECUVETTE

med hjemmelavede håndskårne pommes frittes, hjemmerørt bearnaise.
Hertil en blandet grøn salat med senneps-vinaigrette.

Pris pr. person 145,-
Ovenstående tilbud kan ikke kombineres med andre rabatordninger

Gælder kun a la carte. Max. 8 personer ved hvert bord

FROKOSTKORT
Alle dage til kl.16

FROKOSTANRETNING
Minimum 2 couverter – pris pr. person

- 2 slags hjemmemarinerede sild 
med rødløg og capers

- Lille smørstegt rødspættefi let 
med citron og remoulade

- Varm røget laks 
med urtecreme og dild

- Hønsesalat med bacon og ristet brød

- Lille oksefi let med bløde løg og surt

- 2 af dagens oste med oliven

KR. 258,-

QUICK LUNCH
Minimum 2 couverter 

– pris pr. person

- 2 slags hjemmemarinerede sild 
med rødløg og capers

- Varmrøget laks 
med urtecreme og dild

- Hønsesalat med bacon og 
ristet brød

- 2 af dagens oste med kiks

KR. 169,-

2 slags hjemmemarinerede sild med capers og løg  ............... 82,-

Christians Ø Pigens kryddersild med æg, løg og capers frugt  . 85,-

Friskpaneret rødspættefi let ca. 140 gr. med hjemmerørt 
remoulade og citron ................................................................... 108,-

Røget laks med spinat á la creme og hjemmebagt brød  ....... 118,-

Tartar med det hele ”klassisk” .............................................. 139,-

Pariserbøf på ristet brød med rødløg, rødbeder, capers, 
høvlet peberrod, pickles og rå æggeblomme  ........................ 129,-

Stjerneskud på ristet brød med pandestegt rødspættefi let, rejer, 
citron,  dild, kaviar, asparges og hjemmelavet rød dressing  .. 138,-

Krabbens Cheddar-baconburger ca. 210 g med hakket 
oksekød,  blandet salat og håndskårne pommes frites  ......... 158,-

Frokoststeak af oksefi let ca. 200 gr. med kryddersmør, 
tomatsalat samt håndskårne pommes frites  ........................ 180,-

Club sandwich med kyllingebryst, sprød salat og 
karrydressing  ...................................................................... 138,-

Husets hønsesalat med smørristet brød og bacon  .................  85,-

Gorgonzola med ristet rugbrød, rødløg og rå æggeblomme  ...  85,-

Dybstegt brie med smørristet brød og syltetøj  .......................  82,-

Gammel ost på rugbrød med fedt, løg, sky samt 
Rom-fl asken på bordet  .......................................................... 80,-

3 slags oste med oliven og kiks ............................................ 128,-


