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HOOFDGERECHTEN
Zalm

Top Tip!

17,50
Op de huid gebakken Noorse zalm,
parelgortrisotto, venkel, doperwten en courgette.

VOORGERECHTEN

Sliptongen

“LEKKER OM TE DELEN” (vanaf 2 personen)
Visplankje

9,00 p.p.

Gerookte zalm, Hollandse garnalen, gerookte
makreel, paling en een vers gesneden haring.

Voorgerechten proeverij

11,00 p.p.

6,00

Heerlijke tartaar van verse haring,
bieten, appel, mierikswortel en dille.
9,50

7,50

9,50

In de knoflookpeperolie met breekbrood.

Ceviche

6,50
Met dit gerecht waan je jezelf in Zuid-Amerika.
Ingelegde kabeljauw met maïs, rode ui, radijs,
koriander, chilipeper en limoen.

Calamari Top Tip!

8,00

Geserveerd met een frisse
huisgemaakte limoen-aioli.

Breekbrood
Met onze huisgemaakte limoen-aioli
& ansjovis-kappertjesmayonaise.

4,50

Sappige platvis uit de Noordzee die je
eigenlijk met je handen hoort te eten!

met breekbrood om te dippen & bijpassende sauzen

Kabeljauwfilet – ons “lekkerbekje”

Klassiek
18,00
Wortel / prei / kruidenboter / sauvignon blanc

Uit de Noordzee met een krokant korstje.

Spaans met een twist

22,00

Chorizo / room / gin / knoflook

Thai

20,00

Groene curry | kokosmelk | gember | limoen

15,00

Kibbeling aan Zee

Middel 12,00 Groot 14,50
All time favorite, bereid volgens geheim
familierecept uit 1966.

Vega kibbeling

11,50

Gegrilde aubergine Vega

Mosselen aan Zee

IJsbollen naar keuze, slagroom en een
koekje. Smaken: Mango, cheesecake lemon,
toffee karamel, aardbei, vanille.

Noordzee Proeverij

Cheesecake
15,00

New York style overgoten met rood fruit

Middel 12,00 Groot 14,50

15,50

Gamba’s Piri Piri bowl Nieuw

16,00
Gegrild in de knoflook-peper olie met frisse
salade, artisjokhart, radijs, komkommer, ingelegde
rode ui en geroosterde pinda’s.

www.visaanzee.nl

VOOR DE NIET-VISLIEFHEBBERS
Kipsaté

14,50
Lekker gekruid kippendijfilet. Geserveerd met
de beste huisgemaakte satésaus uit de omgeving
en met verse friet, kroepoek, atjar en koolsalade.

Volg ons op social media

6,50

Knapperig schuim, sticky van binnen,
overgoten met geklopte room en rood fruit.

Gefrituurde mosselen.

Spinaziesalade met huisgerookte rode poon,
sticky zilveruitjes, krieltjes, kruidendressing,
croutons, zoetzure rode ui en desemkruim

Per bol 1,50

Pavlova

Proeverij van kibbeling, gefrituurde
mosselen en calamari.

14,50

7,00

Koekkruimels, bol ijs, shot warme espresso
en een glaasje limoncello on the side.

Ci Vediamo IJscoupe

Vissoep
Middel 7,50 Groot 10,50
Romig en rijkgevulde bisque met gamba’s, mosselen,
witvis, krieltjes en croutons geserveerd met brood.

Salade gerookte poon Vernieuwd

Espressoliefde

Kibbeling van artisjokkenharten, heerlijk
vegetarisch gerecht.

Met heerlijke zachte geitenkaas van
“de Klompenhoeve”, gerookte amandelen,
pompoen, tomatensaus & salsa verde.

DESSERTS

15,00

Onze schol (zie hierboven), maar dan
gefileerd. Heerlijk krokant.

MOSSELPANNETJES

Calamari, zie voorgerechten

14,00

Scholfilet

Drankadvies: Session IPA brouwerij ’t IJ

Gemarineerd in bieten, mierikswortel en oude
jenever met radijs en mierikswortel-yoghurt.

Gamba’s Piri Piri

14,00

Drankadvies: Verdejo

gestoomd in witte wijn, knoflook, chili,
peterselie en citroen.

Zalmcarpaccio

Zalmburger

Geserveerd met onze koolsalades, verse friet
en huisgemaakte sauzen.

Schol

Drankadvies: Pink 47 gin tonic

“LEKKER NIET DELEN”

Kokkels

Drie sappige sliptongen in de roomboter
gebakken met verse friet en salade.
Ingelegde gele bieten, sla, een licht pittige
mayo geserveerd met verse friet.

Samengesteld door onze chef, wisselend.
Vraag de bediening. (vanaf 2 personen)

Haringtartaar met bietjes

21,50

GEFRITUURDE VIS

Kokkels, zie voorgerechten

5,50

LUNCH
tot 17.00 uur

sinds 1966

9,00

Gemarineerd in bieten, mierikswortel en oude
jenever met radijs en mierikswortel-yoghurt
op landbrood.

12-uurtje Nieuw

12,50

Geserveerd met bijpassende saus. Alle gefrituurde
vis is ook als “hoofdgerecht” te bestellen, zie
achterzijde!

Kibbeling

6,50

Schol

8,00

Mosselen

6,50

Scholfilet

9,00

Kabeljauwfilet

9,00

Calamari Top Tip! 8,00

Clubsandwich zalm

14,00
Geroosterd casino wit, frisse sla, roomkaas, zalmsalade, huisgerookte zalm, komkommer en chips.

Bij ons restaurant in Egmond aan Zee geniet

Taco aan Zee Nieuw

je al sinds 1966 van een heerlijk visje. Onze
grootste zorg uitgezocht en bereid. Wij houden

Al drie generaties
een passie voor vis
Vis aan Zee is een echt familiebedrijf. Inmiddels

Pittige makreel

Keuze uit landbrood bruin, landbrood wit óf
glutenvrije bol.

voor al het lekkers dat de onderwater wereld te

Met ui, sambal, ketjap, augurk en sla
op een bolletje.

Kabeljauwcroquetten

Vissoep
Middel 7,50 Groot 10,50
Romig en rijkgevulde bisque met gamba’s, mosselen,
witvis, krieltjes en croutons geserveerd met brood.

Truffel-risotto croquetten Vega

8,00

Kalfscroquetten

7,00

9,00
Twee stuks, huisgemaakt met citroenmayonaise.

KLASSIEKE VISBROODJES

bieden heeft. De beste vis op het droge!
Sinds januari 2019 runnen broer Mats en zus
Marit het restaurant met veel plezier. Zij namen
het bedrijf over van hun ouders Abner en Lisette,
die het op zijn beurt weer overnamen van opa
Ab en oma Janny. Opa's en oma's recepten
worden nog steeds gebruikt, alleen proberen
Mats en Marit hier een frisse nieuwe twist
aan te geven. Zo was het van oudsher meer
een viswinkel (en heette de zaak ook anders;
Vispaleis Ab Dekker) en kan je het nu met recht
een restaurant noemen. Met een jong team
in de bediening, een lekker tapbiertje, goede
wijnen en een uitgebreide menukaart zijn zij
een nieuwe weg ingeslagen.

www.visaanzee.nl

Home-made

6,00

staat alweer de derde generatie aan het roer en
ben je hier al tientallen jaren aan het juiste adres

CROQUETTENHUIS

9,50

Maïstortilla met onze krokante kibbeling,
chipotle-mayonaise, zoetzure rode ui, koolsla,
zure room en koriander.

vis komt vers van de afslag en wordt met de

en fileren de vis in eigen huis.

Zalm carpaccio

GEFRITUURDE VIS

Een kopje van onze heerlijke gevulde vissoep,
een huisgemaakte kabeljauwkroket en een
broodje zalmcarpaccio.

Vis aan Zee

van de ambacht in ons vak en wij verwerken

MET EEN TWIST

Twee stuks, huisgemaakt met truffelmayonaise.

Twee “van Dobben” kalfscroquetten
met grove mosterdmayo.

Garnalencroquetten

Geserveerd op een wit puntje, glutenvrije bol
(+1,50) of Pistoletje (+1,00) is ook mogelijk.

Haring

9,00
Twee garnalen croquetten met citroenmayonaise.

3,50

Vers gesneden haring met uitjes en augurk.

Haringtartaar Nieuw

6,00

Paling

6,50

Heerlijk tartaar van verse haring, bieten,
appel, mierikswortel en dille.

Eikenhout gerookte paling.

Huisgerookte zalm

6,50

Getrancheerde zalm op knapperige sla.

Garnalen

7,00

Hollandse garnalen met cocktailsaus.

Gerookte makreel
Van onze leverancier die al sinds 1966
de makreel voor ons rookt.

Volg ons op social media

5,00

Clubsandwich zalm,
zie “met een twist”

KINDERKAART
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Kibbelingmenu-tje

7,00

Geserveerd met friet, saus
en appelmoes.

Visfrietmenu-tje

7,00

Geserveerd met friet, saus
en appelmoes.

Kipsaté-tje

9,00

Met friet, kroepoek
en huisgemaakte satésaus.

Croquettemenu-tje

7,00

Geserveerd met friet, saus
en appelmoes. Croquetten:
Kalfsvlees / kabeljauw /
truffel-risotto Vega / garnalen.

Maaaaar… Het is natuurlijk
ook mogelijk om iets van de
volwassenkaart te kiezen!

DESSERTS
Ci Vediamo IJscoupe Per bol 1,50
IJsbollen naar keuze, slagroom
en een koekje. Smaken: Mango,
cheesecake lemon, toffee karamel,
aardbei, vanille.

Pavlova
Knapperig schuim, sticky van
binnen, overgoten met geklopte
room en rood fruit.

www.visaanzee.nl

Volg ons op social media

6,50

