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Minstens 24u vooraf te bestellen!
CoMMander au plus tard 24h avant!

tapa

250gr ongepelde grijze garnalen    4,25

250gr gekookte wulken    4,25

250gr gekookte krabbenpoten    7,25

500gr gekookte langoustines  (8 stuks)    14,00 

6 geopende holle oesters incl. citroen    12,00

voorgerecht of tapa
 1 portie = voorgerecht voor 1 pers. of tapa voor 2 pers.

Sashimi van zalm met soyasaus, gember en wasabi    12,00

Gravad lachs met dille, citroen, dressing en broodjes   12,00

Selectie gerookte vis met sjalot, peterselie, citroen en broodjes 16,00 
(zalm, heilbot, forel & paling)

Gerookte zalm met sjalot, peterselie, citroen en broodjes  13,00  

Koud hoofdgerecht
 inclusief gemengde salade, saus, brood en boter

Tomaat met grijze garnalen (1st.)    16,00

Degustatieschotel 1 pers.    28,00 
1/2 keeft 450gr., gerookte zalm, heilbot, paling & forel

Zeevruchtenschotel standaard 1 pers.    55,00 
1/2 kreeft 600gr, langoustines, krabbenpoten, wulken, garnalen & oesters

Zeevruchtenschotel zonder oesters 1 pers.    55,00 
idem als standaard, zonder oesters met extra langoustines

Kreeft belle-vue +- 450gr gesneden    31,00

Kreeft belle-vue +- 600gr gesneden    39,00

Kreeft belle-vue +- 800gr gesneden    47,00
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Warm hoofdgerecht
 opwarmen in uw microgolfoven, 5 minuten à 750W

Gebakken zalmfilet, broccoli, zachte mosterdroomsaus en krielaardappel 20,00

Gebakken kabeljauwfilet, garnalenroomsaus en aardappelpuree met prei 20,00

Gebakken zeebaarsfilet, wokgroenten, curry roomsaus en basmati rijst 20,00

Gebakken rode poon filet, courgette, artisjok, aubergine en gratin  20,00

visWinKel - poissonnerie

Dagelijks (10u - 12u) is er een beperkt assortiment te koop. 
Zolang de voorraad strekt. 

Wil u zeker zijn van uw producten? Plaats een bestelling!

Une gamme limitée est en vente tous les jours (10h - 12h). 
Jusqu’à épuisement des stocks. 

Faites une commande pour être sûr de votre produits!

INFO@RESTAURANTAANTAFEL.BE

Rauwe vis: 
Kabeljauw / zalm / zeebaars / zeetong 

Rode poon / rogvleugel / zeeduivel

Vissoep 1 liter 
Garnaalkroket 80gr

Gekookte langoustines groot 
Gekookte langoustines middel 

Krabbenpoten gekookt 
Wulken gekookt 

Holle Normandische oesters nr. 3

Grijze gepelde & ongepelde garnalen

Gerookte zalm / paling / forel / heilbot

Zure haringfilets


