MENU
FRESH FISH FASTFOOD
Fish 'n chips van kabeljauw			

SEAFOOD & SHELLFISH
12

Lekker bij een aperitief of tijdens de borrel

11

Kokkels 					7.5
Scheermessen 					7.5
Garnalen 					7.5
Sardientjes 					7.5
Inktvis 						7.5
Selectie van de chef 				
22.5

In bierbeslag met remouladesaus en Vita’s friet
van de Dappermarkt

Salmon and shrimp wrap 			
Met paprika, mais, tomaat, koriander en sweet
chili crème fraîche

Salmon burger 					12
Op een briochebol met sla, tomaat, bietenchutney
en dragonmayonaise

FRIED FISH FINGERFOOD

SALADS & SOUPS

Kibbeling 					6.5
Calamares 					7.5
Garnalen bitterballen 				7.5
Viskoekjes 					6.5
Tempura garnalen				6.5
Selectie van de chef 				
21.5

Lekker bij een aperitief of tijdens de borrel

Sea-sar salade					10
Tempura garnalen, gravad lax, cherrytomaat,
parmezaanse kaas, croutons en ansjovisdressing

Op de huid gebakken vis salade		

10

Geroosterde groente, salade, cherrytomaat en
rucolapesto

Schaal- en schelpdierenbisque 			

8.5

SIDE DISHES
Panzanella 					3.75
Italiaanse broodsalade met tomaat en rode ui

Wakame 					4.25
Japanse zeewiersalade met komkommer en bosui

Caponata

				4.25

Italiaanse groentestoof van aubergine, olijf en tomaat

Appelvenkelsalade met walnootdressing
Vita’s Friet van de Dappermarkt 		

4.25
3.75

Vraag onze bediening naar ons wisselende aanbod
oesters en huisgemaakte desserts. Liever geen vis? Vraag
onze bediening ook gerust naar de vlees en vega opties.

Welkom bij Visbar Beet!
Bij ons geniet je van duurzaam gevangen vis voor
een betaalbare prijs. Het overgrote deel van onze
vis wordt gevangen aan de Europese kust en is
gecertificeerd met het ASC of MSC keurmerk. Elke
dag wordt onze vis vers geleverd. Samen met onze
leverancier kijken we continu hoe we de vertrouwde kaart aan kunnen vullen met wisselende
specials.
Ons menu bestaat niet zo zeer uit voorgerechten
en hoofdgerechten, maar uit tal van visgerechtjes in verschillende prijsklassen. Zo kun je zelf je
eigen diner samenstellen, of kun je gerechten gezellig samen delen. Je kunt genieten van verse vis
aan de bar, in het restaurant of even afhalen aan
de counter.
Beet heeft een grote bar die zich uitstekend leent
voor borrels en verjaardagen. We verzorgen ook
diners voor groepen tot ongeveer 20 personen en
je kunt bij ons terecht voor catering op locatie.
Vraag ons personeel naar de mogelijkheden!

Geniet! Namens het team van Visbar Beet!
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