
Restaurant 
Krabben 
Smuk udsigt over havnen og vandet

Hold fest med udsigt over idylliske Vallensbæk Havn

Menu 1
FORRET:

Citrusmarineret laks anrettet med salat, 
avokadocreme samt radiser og sprød blomkål. 

(Hertil hjemmebagt brød og smør)

HOVEDRET:
Helstegt amerikansk oksecuvette med 
jordskokketimbale samt kartoffeltårn.

Hertil årstidens grønt og svampecremesauce.

DESSERT:
Rabarber-kokos tærte anrettet med coulis 

af passionsfrugt. Hertil vaniljeis.

Menu 2
FORRET:

Okse carpaccio med spæde salater, ristede 
hasselnødder, � ager af vesterhavsost samt 

balsamico glace.

HOVEDRET:
Kalve� let stegt som vildt m/1/2 æble, 

hvide karto� er, waldorfsalat og ribsgele, 
vildt � ødesauce og årstidens grønt.

DESSERT:
Malt chokolade mousse med rom karamel, 

krystalliseret hvid chokolade samt frisk pomelo 
og rød skovsyre.

BESTÅENDE AF:

• Velkomstdrink

• 3 retters middag (sammensæt selv)

• Hvid- og rødvin ad libitum under middagen

• Et glas dessertvin

• Friskbrygget kaffe og 1 cognac/likør

• Inkl. hvide duge og servietter,
levende lys samt blomsterdekorationer.

Kr. 788,-
Min. 20 couverter. Natmad og yderligere 

bar kan arrangeres dog senest til kl. 02.00.
Køb af natmad udløser en ekstra time.

VÆLG MELLEM 12-16 ELLER 18-22

BUFFET 1

2 slags sild med behørig garniture
Pandestegt rødspætte� let med citron og remoulade

Røget laks med lun røræg og purløg
Tarteletter med høns i asparges
Kogt kalvespidsbryst serveret 

med peberrodscreme
Helstegt kamsteg med hjemmelavet rødkål
3 slags ost med druer, oliven, kiks og brød
Gammeldaws æblekage med � ødeskum 

og ribsgelé.

Kr. 310,-
Min. 10 couverter

BUFFET 2

Krabbesalat med radiser og grønne asparges
Varmrøget laks med citron, fennikelsalat samt urtecreme
Tomatsalat med mozzarella, rødløg og basilicumspesto

Kikærtemos med tarpanade af soltørrede tomater
Rosmarinstegt unghanebryst og grøntsagstærte 

med bacon og fetaost
Helstegt amerikansk oksesteg med svampe a la cremé
Butterdejsindbagt svinemørbrad med kartoffelkage

3 slags oste med druer, oliven,kiks og brød
Klassisk sandkage med saltkaramel

Kr. 355,-
Min. 15 couverter

LØRDAG/SØNDAG FRA KL. 11.00-14.00
INKL. THE, KAFFE OG 2 SLAGS JUICE

Brødkurv bestående af: Rugbrød, croissanter og 
hjemmebagt brød

2 slags marmelade - Røræg med purløg og bacon
Ristede brunchpølser - Ferskrøget laks med 

plukkede salater - Serrano skinke med melon
Rullepølse og spegepølse med rødløg og peberfrugt
Lun leverpostej med champignon - Tomatsalat med 
mozzarella og rødløg - 2 slags modne europæiske 

oste med kiks og oliven - Stort blandet frugtfad
Drænet græsk yougurt med blåbær

Amerikanske pandekager med ahorn-sirup

Bord i standard opstilling

Pris pr. person for 3 timers arrangement

Kr. 285,-
Min. 10. couverter

(ring for pris ved færre end 25 couverter)

INKLUSIVE:
1 velkomstdrink, 1 glas hvidvin, 
2 glas rødvin, kaffe/the.  Pris pr. person KUN 550,-
 Min. 10. couverter (inkl. hvide duge og servietter)

(ring for pris ved færre end 25 couverter)

4 TIMERS ARRANGEMENT 6 TIMER

3 DELIKATE SELSKABSBUFFETER BRUNCH 
ARRANGEMENT

 Ved køb af velkomstdrink 
forlænges arrangementet med en ½ time

Kun imod forudbestilling minimum 
2 hverdage før afholdelse

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

 Restaurant Krabben 
Scan QR koden og 

se vores fl otte video


