
APERITIEF HAPJES

OESTERS

SOEPEN

KOUDE VOORGERECHTEN

WARME VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

BIJGERECHTEN

42.00 euro/pers
oesters - wulken - kreukels - ongepelde garnalen 
steurgarnaal - langoustines - krabbenpoten

59.00 euro/pers

165.00 euro/stuk

KOUDE SCHOTELS

20.00 euro/pers

18.00 euro/pers

27.00 euro/pers

18.00 euro/pers

14.50 euro/pers
Alle schotels zijn gegarneerd met salade, tomaat, ei en 
sauzen. Prijzen per persoon of per stuk.

5.50 euro/stuk

6.00 EURO/STUK

3.50 euro/stuk

8.00 euro/stuk WIJN ASSORTIMENT
VRAAG NAAR ONS AANTREKKELIJK AANBOD 

AAN WIJNEN OM UW FEESTELIJKE 

GERECHTEN AAN TE VULLEN.

KOUDE SCHOTELS

FRUITS DE MER

KAVIAAR

ROYAL BELGIAN CAVIAR

GOLD 30g / 50g 41.00/67.00 euro/stuk

PLATINUM 30g / 50g 50.00/79.00 euro/stuk

OSIETRA 30g / 50g 57.00/92.00 euro/stuk

BELUGA 50g 210.00  euro/stuk

IMPERIAL HERITAGE CAVIAR

IMPERIAL 30g / 50g 56.00/92.00 euro/stuk

FOUDROYANTE 30g / 50g 59.00/97.00 euro/stuk

OSCIETRA 30g / 50g 65.00/105.00 euro/stuk

BELUGA 50g 280.00 euro/stuk

FOIE GRAS - NIVO-FINESS

AANBOD VERSE PRODUCTEN
NAAST DEZE BEREIDE GERECHTEN KAN U OOK HET GEHELE ASSORTIMENT 

VERSE VIS, SCHAAL-, SCHELPDIEREN EN VLEES BESTELLEN.

hazelnut - nougat
dark - brownie
speculaas - spicy
caramel - salt
milk - popcorn
ruby - yoghurt

DESSERT

Philip's Biscuits Classic  18.50 euro
 Antwerpse handjes (200g)

MADELEINES (6 st.) 4.50 euro
     nog a!akken in de oven

Alle schotels zijn gegarneerd met huisbereide sauzen: mayonaise, cocktailsaus, 
tartaar, sjalotazijn en lookmayonaise. Prijzen per persoon of per stuk. 

VOOR BIJ DE KOFFIE

apero garnaalkroketjes (6 st.) 11.80 euro

apero kaasballetjes (6 st.) 7.50 euro

apero secreto kroketjes (6 st.) 11.00 euro

nobashi garnaal tempura (10 st.) 10.50 euro

calamares ringen panko (8 st.) 12.00 euro

ovenhapjes 18.00 euro

 Comté & tru!el – Noordzee garnaal – ragout 

gemarineerde octopus carpaccio (150g) 9.30  euro

tijgergarnalen in lookolie (150g) 9.70 euro

apero glaasjes (3 st.) 12.00 euro
 gravad lax – garnaal - paté 
imperial heritage caviar  56.00 euro
 30g “Imperial” – blini – zure room

   

GANZENLEVER TERRINE  180.00 euro/kg
   verpakt per portie van ongeveer 100g
uienconfituur (100g)  4.90 euro

ROYAL BELGIAN CAVIAR

 GOLD 30g/50g  46.90/71.90 euro

 PLATINUM 30g/50g  53.90/87.20 euro

 OSIETRA 30g/50g 63.40/103.20 euro

IMPERIAL HERITAGE CAVIAR

 IMPERIAL 30g / 50g  56.00/92.00 euro

 OSCIETRA 30g / 50g  65.00/105.00 euro

 BELUGA 50g  280.00 euro

MOELLEUX 4.50 euro/stuk   
    valrhona chocolade
kerstbuche ‘tiramisu’  11.00 euro/pers

kaaskroket 2.80 euro/stuk

garnaalkroket 4.10 euro/stuk

visschelp 15.00 euro/pers

 coquille – zeewolf – zalm – tongrol – grijze garnaalsaus

gegratineerde sint jacobsschelp  17.00 euro/pers

ravioli krab  17.00 euro/pers
 strandkrabbenjus

ravioli truffel  13.50 euro/pers 
 boschampignon & tru!el

gamba diabolique 17.50 euro/pers
 tijgergarnalen in een pittige tomatensaus

gamba Thai curry 17.50 euro/pers
 tijgergarnalen in een pittige Thaise currysaus

1/2 Kreeft  Dagprijs
 tijmboter / à l’armoricaine / kruidenboter / Thai curry

king krab  80.00 euro/pers  
 tijmboter / kruidenboter

ZEEUWSE CREUSE Nº3  1.90 euro

Zeeuwse platte 4°°°° 3.50 euro

Irish Mor N°3 3.10 euro

GILLARDEAU Nº3  3.90 euro

GEGRATINEERDE OESTER  3.00 euro

AARDAPPELPUREE (2 pers.) 5.50 euro

SPINAZIEPUREE (2 pers.) 6.00 EURO

VERSE KROKETTEN (10 st.)           4.80 euro

GRATIN DAUPHINOIS (2 à 3 pers.)   9.00 euro

GROENE GROENTEN (2 pers.)        9.50 euro
 bimi - boontjes - sugar snaps
VERGETEN GROENTEN (2 pers.)      9.50 euro
    pompoen - peterseliewortel - pastinaak - knolselder
   zoete aardappel - pompoen curry crème

vissoep (1l) 9.90 euro
pompoensoep met kip (1l) 9.50 euro
kreeftensoep (1l) 18.50 euro
 met rivierkreeftenvlees 
tomatensoep met balletjes (1l) 7.00 euro

vitello tonnato 15.50 euro/pers

tomaat garnaal 16.00 euro/pers

krabcocktail  17.00 euro/pers

carpaccio gambero rosso 19.00 euro/pers

 Vietnamese dressing – daikon & shiso

rundscarpaccio  18.50 euro/pers
 gerijpte entrecote – rucola – Parmezaan

1/2 kreeft belle vue  dagprijs
 sla- tomaat – ei – cocktailsaus – mayonaise

bouilabaisse 24.00 euro/pers 
 3 soorten stevige vis – zeekraal – gamba – krieltjes – rouille

vispannetje**           18.50 euro/pers
 coquille – zeewolf – zalm – tongrol – grijze garnaalsaus

tarbot ‘waterzooi’ 35.00 euro/pers
 fijne groenten – krieltjes

kabeljauw 24.00 euro/pers

 winter groenten – hollandaisesaus 

Normandisch vispannetje** 18.50 euro/pers

 tongrol – zeewolf – zalm – coquille – rivierkreeftenvlees

tongrolletjes** 15.50 euro/pers

 witte wijnsaus – prei – grijze garnaal

paling in’t groen 49.90 euro/kg

hele kreeft belle vue (±750g) dagprijs

 sla- tomaat – ei – cocktailsaus – mayonaise

hele kreeft (±750g) dagprijs
 tijmboter / à l’armoricaine / kruidenboter / Thai curry

hertenstoverij 14.50 euro/pers
 spekjes – boschampignon

hertenfilet  24.00 euro/pers

 grondwitloof – saus van eekhoorntjesbrood

**+3.00 euro/pers waarborg voor de ovenschaal 
terug te brengen tot 07/02/2023

gerookte visschotel (voorgerecht)  20.00 euro
 zalm – gravad lax – paling – forel – steurgarnaal 
gerookte visschotel (hoofdgerecht)  27.00 euro
 zalm – gravad lax – paling – forel – makreel – steurgarnaal 
gerookte visschotel delux  32.00 euro
 gerookte visschotel met tomaat garnaal 

warm gerookte zalmzijde (5 à 6 pers.) 79.00 euro

zalmzijde belle vue (5 à 6 pers.)  79.00 euro

DELUX  44.00 euro
 oesters - wulken - kreukels - ongepelde garnalen
 steurgarnaal - langoustines -  krabbenpoten 

royal  64.00 euro
 deluxe + 1/2 kreeft
imperial heritage caviar (per 2 pers.)  179.00 euro  
 royal + 30g ''Imperial''

Prijzen zijn per 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.

Dit is een kleine selectie uit ons aanbod kaviaar.
Wij geven graag meer informatie over de andere
soorten en formaten.

NIVO-Finess' levert uitzonderlijk lekkere foie
gras, die voldoet aan de hoogste ethische en
kwaliteitsstandaarden. Verrassend verfijnd en
heerlijk puur van smaak.


