
Restaurant Krabben 
- den bedste udsigt over Vallensbæk Havn

Marts menu
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.
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Restaurant Krabben

Juni menu Sankt Hans menu
Sælges kun d. 23/6-2019 fra kl. 17:00 og skal 

forudbestilles samt betaling af reservationsgebyr på 
kr. 100,- per person 

(fast menu denne aften).

Forret:
Rimmet laks med asparges, rygeostcreme, 

rugbrødscrumble og hjemmebagt brød.

Hovedret:
Helstegt kalvemørbrad med pommes fondant,  

årstidens grønt.  
Hertil en kraftig glace lavet på kalvefond.

Dessert:
Krabbens desserttallerken bestående af, lille nøddekurv 

med hindbærsorbet og bær, lille chokoladekage og 
rabarbermousse med hjemmelavede marengs.

                                                         
2 retter  kr. 375,-  Børn under tolv år kr. 185,- 

Vi anbefaler flg. vine:
Ét godt glas Rosé, et glas god Pinot Noir ( let afkølet ),  

og et dejligt glas portvin. 

Pris 3 glas kr. 185,- indklusiv  isvand.

Forret:
Varmrøget laks med rygeostcreme, crudité af kinaradise, 

nye danske ærter og friske ærteskud.

Hovedret:
Pebersteak af mør oksefilet med hjemmelavede  

pommes frites, årstidens grønt og mild pebersauce. 

Dessert:
Friske danske jordbær med vaniljecreme og 

havrecrumble.
                                                         

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

Vi anbefaler flg. vine: 
Ét godt glas Rosé, et glas god Zinfandel, og et dejligt glas 

portvin, 

Pris 3 glas kr. 185,- indklusiv  isvand.

Husk hver tirsdag fra kl. 17.00 
stegt flæsk med persillesauce.


