
Restaurant 
Krabben 
Smuk udsigt over havnen og vandet
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Vallensbæk Havn ∙ 2665 Vallensbæk Strand

 Restaurant Krabben 
Scan QR koden og 

se vores fl otte video

Vildt aften
Lørdag den 14. oktober kl. 18.00

Snacks:
Sprøde kugler af vildsvinenakke og ristede portobellosvampe med 

karamelliseret æblepuré, tilsmagt grottefermenteret hvidløg
Vin: Castellblanc Organinsk Brut, Cava, Spanien

Forret:
BRAISERET KRONDYRHJERTE

Tyndskåret, serveret koldt med salatpuré, rød shiso, syltede brunoiarse 
af jordskok samt chips af skorzonerrødder og salvie.

Vin: Los Vascos Rosé Cabernet Sauvignon, Chile

Mellemret:
KONFITERET SKOVSNEPPE

med sprød crouton med persillestøv, knoldselleri puré, perler af syltet
agurkelage og rosenkål vendt i honninggastrik, tilsmagt æbleeddike.

Vin: Pinot Noir Josef Andert, Østrig

Hovedret:
HELSTEGT ELGFILET

med brændt persillerod, stegt kejserhat, blomkålspuré, frysetørrede
brombær, hertil sauce på røget �  æsk og karljohan svampe.

Vin: Crozes Hermitage L.C. Brotte, La Rollande, Rhone, Frankrig

Dessert:
BAGT CLARA FRIIS PÆRE

marineret i mørk rom og muscovadosukker, karamelmousse,
sprøde �  ager af æble marengs og friske hindbær.

Vin: Pantelleria, Passito Liquorosso, Italien.

Pr. person inkl. vine og isvand

675,-
Reservation og forudbetaling nødvendig
Ovenstående tilbud kan ikke kombineres med andre rabatordninger

Månedens menu Oktober
Forret:

Okse carpaccio med oliven, parmesan � ager, ristede hasselnødder, 
spæde salater og balsamico glace.

Hovedret:
Rosa stegt skovduebryst med rosmarin bagte persillerødder, syltede hyldebær, 

pommes croquettes og hyldebær sauce.

Dessert:
Klassisk blomme tri� i med knuste makroner, lemon-curd og � ødeskum.

2 retter 275,- 3 retter 300,-

James Thompson fra Oskar Davidsen
 Wine fortæller om vinene og efter maden vil der 

være mulighed for tilkøb af kaffe, the, div. 
og avec. Vi har åbent frem til kl. 23.30Februar 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 oksefilet 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


