
Al onze bereidingen worden voor u dagvers gemaakt met 
kwaliteitsproducten. Gelieve uw bestelling tijdig door te geven,  
zodat wij met de grootste zorg uw feest kunnen verzorgen.

Bestellen kan voor het kerstweekend tot uiterlijk zaterdag 14 december 
en voor het oudejaarsweekend tot uiterlijk zaterdag 21 december.
Gelieve uw bestellingen in de winkel te laten opnemen. niet via mail of 
telefoon om misverstanden te vermijden.

 vis (shop) dis (resto)

di – vrij 9u30 -19u00  11u30-19u00

za 9u30-18u00 12u00-14u30

zo & ma gesloten gesloten

hansbrug 2, 3140 keerbergen

t: 016 847 688

e: info@visendis.be

www.visendis.be

OPENINGSUREN

OPENINGSUREN  
EINDEJAARSPERIODE

dis (resto) 

het restaurant is gesloten vanaf zaterdag  

21 december tem dinsdag 7 januari.

vis (shop)

21/12 9u30-16u00

22/12 & 23/12 9u30-12u00

24/12 & 25/12 uitsluitend afhalen bestellingen

 tussen 09u30 & 13u00 

26/12 & 27/12 gesloten

28/12 9u30-16u00

29/12 & 30/12 9u30-12u00

31/12 & 01/01 uitsluitend afhalen bestellingen  

 tussen 9u30 & 13u00

1907820 Eindejaarsfolder 2019 02.indd   1-3 4/11/19   09:24



STARTERS HOOFDGERECHTEN

mini garnaalkroket (6 stuks) 9.60 euro/stuk

mini kaaskroket ‘tricolore’ (6 stuks) 6.50 euro/stuk

gekookte kreukels 21.50 euro/kg

gekookte wulken 19.50 euro/kg

nobashi garnaal tempura (10 stuks) 8.00 euro/stuk

calamares ringen panko (10 stuks) 8.00 euro/stuk

gepaneerde mosselen (±250g) 4.00 euro/stuk

zweedse haringhapjes (±300g) 7.50 euro/stuk

tapasschotel vis  18.00 euro/stuk
haringhapjes | gemarineerde ansjovis
steurgarnaal | olijven | bruscetta
tapasschotel vlees  32.00 euro/stuk
coppa | parmaham | pastrami | paté | beuling met ganzenlever
ovenhapjes (12 stuks) 18.00 euro/stuk
kaas | garnaal | ragout

OESTERS

zeeuwse platte 4ºººº 2.90 euro/stuk

zeeuwse creuse nº3 1.90 euro/stuk

gillardeau 3.00 euro/stuk

gegratineerde oester 2.90 euro/stuk

Oesters worden voor u op vraag “gekraakt” 
(+0.10 euro/stuk). maar best niet helemaal 
geopend om het oestersap zoveel mogelijk te 
bewaren tijdens het transport.

BIJGERECHTEN

aardappelpuree 9.50 euro/kg

spinaziepuree 9.90 euro/kg

verse kroketten (10 stuks) 4.50 euro/stuk

groene groenten 19.00 euro/kg

gegrilde groenten 16.50 euro/kg

hertenstoverij  20.50 euro/pers

bouillabaisse  20.00 euro/pers
zeewolf | kabeljauw | baars | zeekraal | schelpen | aardappel | rouille
vispannetje 18.00 euro/pers
coquilles | zeewolf | zalm | grijze garnaal | tongrol
tarbotmoot dagprijs
dijonaisesaus
kabeljauw 15.00 euro/pers
dijonaisesaus
paling in’t groen 49.50 euro/kg

tongrolletjes (5 stuks) 13.00 euro/pers
witte wijnsaus | prei | grijze garnaal
vis vol au vent royal 19.00 euro/pers
tongrol | zeewolf | zalm | rivierkreeft | coquilles
visfondue | gourmet (350g per persoon) 18.00 euro/pers
4 stevige vissoorten en tijgergarnalen om te pocheren in visfumet (bouillon 
inbegrepen) of om te bakken op stonegrill of gourmetset (sauzen inbegrepen). 
Samenstelling afhankelijk van marktaanbod en seizoen. 

VOORGERECHTEN

SOEPEN

vissoep 9.50 euro/liter

tom kha kai 7.00 euro/liter
Thaise kippensoep
kreeftensoep met kreeftenvlees 14.00 euro/liter

tomatensoep met balletjes 6.50 euro/liter

carpaccio van zalm  14.00 euro/pers
Vietnamese dressing
kaaskroket  2.80 euro/stuk

garnaalkroket  3.80 euro/stuk

vitello tonnato  14.50 euro/pers
kalfsvlees | tonijn | kappertjes
tomaat garnaal  14.50 euro/pers
Noordzee garnaal | tomaat | sla | ei
krab cocktail  16.00 euro/pers
snowcrab | sla | tomaat | ei
visschelp  15.00 euro/pers
coquilles | zeewolf | zalm | grijze garnaal
black tiger garnaal (6 stuks) 15.00 euro/pers
Thaise curry | kokosmelk (9 stuks) 22.50 euro/pers

ROYAL BELGIAN CAVIAR

gold label | 10g 27.00 euro/stuk

gold label | 30g 49.00 euro/stuk

gold label | 50g 71.00 euro/stuk

gold label | 125g 150.00 euro/stuk

platinum | 10g 28.50 euro/stuk

platinum | 30g 55.00 euro/stuk

platinum | 50g 78.50 euro/stuk

platinum | 125g 169.00 euro/stuk

osietra| 10g 29.50 euro/stuk

osietra | 30g  61.50 euro/stuk

osietra | 50g 89.00 euro/stuk

osietra | 125g 194.00 euro/stuk

AANBOD VERSE VIS. SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
naast deze bereide gerechten. kan u ook het gehele assortiment verse vis, 

schaal- en schelpdieren en vlees bestellen.

WIJN ASSORTIMENT
vraag naar ons aantrekkelijk aanbod 

aan wijnen om uw feestelijke 

gerechten aan te vullen. 

FRUITS DE MER

deluxe 42.00 euro/pers
oesters | mosselen | wulken | kreukels | ongepelde garnalen
venusschelpen | kokkels | steurgarnaal | langoustines | krabbenpoten
royal 59.00 euro/pers
deluxe + ½ kreeft

KREEFT & KING KRAB

1/2 kreeft gegrild dagprijs
tijmboter | à l’armoricaine | Thai curry
1/2 kreeft belle vue dagprijs
sla | tomaat | ei | cocktail saus | mayonaise
hele kreeft dagprijs
tijmboter | à l’armoricaine | Thai curry
hele kreeft belle vue dagprijs
sla | tomaat | ei | cocktail saus | mayonaise
levende of gekookte kreeft dagprijs

king krab voor. 35.00 euro/pers

 hoofd. 55.00 euro/pers

DESSERT

ijstaart 4 of 6 pers 5.00 euro/pers
in samenwerking met L’Origien
valrhona moelleux 4.50 euro/pers

KOUDE SCHOTELS

gerookte visschotel  voor. 16.00 euro/pers
zalm | gravad lax | forel | paling | heilbot | sprot | steurgarnaal hoofd. 22.00 euro/pers
gegarneerd met ui, citroen en mieriksworteldressing
gerookte visschotel delux 28.00 euro/pers
gerookte visschotel met tomaat garnaal
warm gerookte zalm belle vue (1/2 zalmzijde) 55.00 euro/stuk
sla | tomaat | ei | mieriksworteldressing
zalm belle vue (volledige zalm) 8 personen 99.90 euro/stuk
sla | tomaat | ei | cocktailsaus | mayonaise 10 personen 124.90 euro/stuk
 12 personen 149.90 euro/stuk
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