Schotels uiterlijk tot 2 dagen vooraf bestellen via 0113-573426!

Visschotel “De Viskêête”
Mooie schotel, met ruime hoeveelheid:

Mooie schotel, met ruime hoeveelheid:
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Huisgemaakte vissalade
Gevulde tomaten met krabsalade
Gevulde eieren
Gerookte zalmfilet
Gerookte palingfilet
Schillerlokken (gerookte Haaibuik)
Hollandse Garnalen
Gerookte forelfilet
Rivierkreeftenstaartjes
Haring
Gerookte makreelfilet
Ansjovisspies
Vanaf 2 pers.

Huisgemaakte Huzarensalade
Ardenner ham met meloen
Gevulde tomaten met Filet Americain
Gevulde eieren
Varkensrollade
Rosbief
Roompaté
Gevulde hamrolletjes met asperges
Kipfilet met ananas

Vanaf 2 personen

Garnalenroomsoep

€ 7,25 per ½ liter
Kreeftensoep

€ 17,50 per liter
Vissoep

€ 16,95 p.p.

Gemarineerde Mosselspiesjes
Schelvisfilethaasjes, gekruid met kerrie
Scholfilet
Gepelde Gamba’s omwikkeld met spek
Tonijnfilet
Zalmmootjes
Vanaf 2 personen

€ 16,95 p.p.

€ 9,85 per liter
Ook in ½ liters verkrijgbaar

€ 17,95 p.p.

Visgourmetschotel “De Viskêête”
•
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Soepen uit eigen keuken

Vleesschotel “De Viskêête”

Bij ons gemaakt om thuis van te genieten!
Met:
Paprika
Champignons
Uienringen
Ananas
Rémouladesaus
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Rauwkostsalade
en Kruidenboter

- Gegra neerde mosselen
- Gegra neerde oesters
- Vispannetje
- Vers afgebakken stokbrood
- Kruidenboter
- Paling in het groen
- Luxe vis of vleeshapjes
(Alleen op bestelling)
Mail voor al uw vragen naar reserveren@deviskeete.nl

Verder in ons assor'ment:
- Oesters van eigen vangst met keurmerk
- Mosselen
- Verse Vis
- Kree(en
- Haring
- Stokvis
- Snacks
- Verse friet
- Kibbeling en Lekkerbekken
- Gamba’s en Garnalen
- Verse Friet
- Diverse andere lekkernijen uit de Zee

Kom ook eens een hapje eten in ons restaurant!
Op onze prach ge loca e is eten een
belevenis. De liefde voor de producten uit
de zee is te proeven. De koks bereiden de
gerechten met passie. Onze medewerkers
in het restaurant voelen zich betrokken en
gastvrijheid staat hoog in het vaandel.

