
Tilburg aan zee 

De Visserij

A� ankelijk van de markt, het seizoen, 

het weer en de vangst op zee serveren 

wij wisselende hoofdgerechten.

Vis, vlees en vega.

Burgerij aan de haven
Zo wordt De Visserij ook wel genoemd. Met een 
knipoog naar ons zuster-restaurant De Burgerij  in 
de Noordstraat. 
Voorheen was De Visserij een vervallen garage, 
thuishonk van een motorclub. Een deel ervan 
hebben we omgetoverd tot pop-up restaurant. 
Binnen is hier ook een beetje buiten. 
In ieder geval tot eind 2019 kunnen we blijven. 
We gaan er vanuit dat we ook na die datum onze 
zaak (elders) voortzetten. 

Welkom en geniet!

Sam, Jaap en Joris van Corven 
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Wat schaft de pot ..?

WWW.DEVISSERIJ.NL

§Viss-om
slag-05-17

reserveren: 
www.devisserij.nl

De Visserij

• Heeft u een allergie? Geef het aan ons door en wij houden er rekening mee! 
• Voor kinderen tot 10 jaar: halve porties halve prijs. 
• Voor al onze producten geldt: indien voorradig. 
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Fruits de mer!



    

1 persoon:  20,00  |  2 personen: 37,50

Fruits de mer

Plateau Burgerij

Rijkelijk gevulde plank 
met heerlijke charcuterie & fromage

De Burgerij

Met een terras aan de straat, een romantische 
cour met originele kinderkopjes uit de ‘oude’ 
Noordstraat, een fraaie walnoot op de binnen-
plaats, voelt het bij De Burgerij in het centrum 
van Tilburg als Frankrijk. 
Geniet in onze brasserie van een drankje, kof-
� e met gebak, Plateau Burgerij of smakelijke 
maaltijd. Van boerenkool tot kaviaar. 

Onze delicatessenwinkel biedt je een keur van 
lekkernijen. Wil je blijven slapen? Ook dat kan, 
op basis van Bed & Breakfast. Graag bezorgen 
we je een onvergetelijke en Bourgondische 
ervaring in Franse sfeer. 

Alle dagen van de week zijn we open. 
Voor ontbijt, lunch en diner. 

De Burgerij, Noordstraat 87 Tilburg 

Van boerenkool tot kaviaar

OESTERS 
 Charente Maritime nr 3      per stuk  2,75  •  3 stuks  7,75  •  6 stuks    15,00
 Gillardeau nr 3   per stuk  3,25  •  3 stuks  9,00  •  6 stuks    17,50
 Mix: 3 Charente Maritime + 3 Gillardeau  16,00 

ASSIETTE FRUITS DE MER 1 persoon   20,00
 Bord met verschillende schaal- en schelpdieren 
 geserveerd op ijs, o.a. oesters Charente Maritime nr 3

PLATEAU VISSERIJ 1 persoon  20,00  | 2 personen   37,50
 Ons gerenommeerde plateau met o.a. koud gerookte Noorse 
 zalm, huisgemaakte vissalade en andere visspecialiteiten.  

PLATEAU FRUITS DE MER 1 persoon  47,50  | 2 personen   90,00
 Combinatie van diverse schaal- en schelpdieren
 met o.a. 1/2 kree�  p.p. en 2 oesters Charente Maritime nr 3

PLATEAU EXTRAVAGANT klein  65,00  |  groot  120,00
 Combi plateau Fruits de Mer en plateau Visserij. 
 Etagère met gerookte vis, oesters, kree�  en snowkrabpoten 
 en meer. Zéér bijzonder! 
 Met kaviaar (10 gram) en wodka  + 30,00



  

KAVIAAR
 I’TRE excellent Asetra, 10 gram 35,00
 Heerlijk, nootachtig, zilt, romige nasmaak. 
 Tip: lekker met een glas wodka

SOEPEN
 Bretonse vissoep  7,50
 Bisque van kree�  met cognac           11,00

SALADES 
Vegetarisch altijd mogelijk voorgerecht | hoofdgerecht 
 Salade Visserij - diverse soorten vis  11,50  | 16,50
 Salade Niçoise - gegrilde tonijn   11,50  | 16,50

VOORGERECHTEN
 Ambachtelijk brood - met olijfolie, zeezoutboter, kno� ookolijven  4,75
 Crevettes of krabscharen of mix - op ijs en met citroenmayonaise 8,50
   Ceviche vis van ‘t moment - gemarineerde bereiding dagprijs
 Scampi’s - met look en brood 9,50
 2 Belgische garnaalkroketten - met gefrituurde peterselie 13,50
 Escargots - met huisgemaakte kruidenboter  6 stuks  9,50 | 12 stuks 17,50

VISCONSERVEN
 Zallo Mousse - van witte tonijn  7,00
 Nuri Portugese sardines - diverse smaken  7,00
 Ansjovis� lets - 8 mnd gerijpt op zeezout  7,00
 Octopus - in olijfolie  10,00
 Pijlstaartinktvis - in Gallische saus van zwarte inkt  13,00
 Zallo - buik - van witte tonijn  15,00

Om mee te beginnen...
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Diner Ensemble

4 gangen per persoon 40,- 
Plateau Visserij of Plateau Burgerij

Vis van ‘t moment
Vis of vlees,  keuze van de Chef 

Plateau Grand Dessert
(zonder dessert: pp 32,50)

Supplement met kree�  of côte de boeuf + 35,-

Tot 6 personen serveren wij à la carte.
Wilt u met een groep aanschuiven, dan serveren wij voor de hele tafel één menu.

Alle menu’s zijn mogelijk vanaf 2 personen.

3 gangen per persoon 30,-  
Bretonse vissoep of crevettes met citroen mayo of charcuterie

Duo van Visserijgerechten
Visserijsje of ko�  e met Willie’s Chocolate

(zonder dessert: pp 25,-)
Supplement met kree�  of côte de boeuf + 35,-

Menu Visserij

Menu Extravagant
5 gangen per persoon 75,-   

Blini - kaviaar
Zallo - I’TRE gerookte zalm

Plateau Fruits de mer
Kree�  - snowkrab - vis van de Chef

Plateau Grand Dessert

Menu Buitengewoon

Menu Extravagant
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Schatkist bonbons

 Variëteit aan kwaliteit bonbons 5,00 

Karamel zeezout ijs

 Probeer dit eens met onze Mestral olijfolie 7,50

Visserijsje

 Vers fruit met 2 bollen ijs 7,50

Willie’s Chocolate - diverse smaken -  3,50

 met ko�  e of thee en likeur naar keuze 10,00

Fromage Burgerij - 3 soorten kaas 12,50

 

Fromage Visserij - 5 soorten kaas 17,50

Nagerechten

 Luilekkerland op een plank. Verrassing aan tafel!   (min. 2 pers.)  pp  17,50

Plateau Grand Dessert!

  

  Quiche vegetarisch 14,50
 Bouillabaisse 16,50
  Fish & Chips 16,50 
 Mosselen, met wijn of Scheldebier 18,50
 Sliptong à la meunière  19,50
 Belgische garnaalkroketten - 2 stuks met gefrituurde peterselie  17,50

Hoofdgerechten

Luxe platvis van ‘t moment dagprijs
Kree�  - gekookt of van de grill 500 gram 45,00
Snowkrabpoten - gekookt of van de grill 400 gram 45,00                                                                                                                                   
Côte de Boeuf dry aged 21 dagen, rund - Belgische Blauwe    2 pers.   60,00

Extravagant 

   Bij de gerechten worden seizoensgroenten of salade geserveerd met aardappelgarnituur.
Extra aardappelgarnituur 3,50

Buitengewoon

  Vis(sen) van ‘t moment - naar gelang seizoen en vangst op zee dagprijs
 Vleesgerecht - keuze van de chef dagprijs
   Vegetarisch plateau - verrassende combinaties 20,00

wekelijks wisselende gerechten

Visserij
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Visserijsje of ko�  e met Willie’s Chocolate

(zonder dessert: pp 25,-)
Supplement met kree�  of côte de boeuf + 35,-

Menu Visserij

Menu Extravagant
5 gangen per persoon 75,-   

Blini - kaviaar
Zallo - I’TRE gerookte zalm

Plateau Fruits de mer
Kree�  - snowkrab - vis van de Chef

Plateau Grand Dessert

Menu Buitengewoon

Menu Extravagant



  

Schatkist bonbons

 Variëteit aan kwaliteit bonbons 5,00 

Karamel zeezout ijs

 Probeer dit eens met onze Mestral olijfolie 7,50

Visserijsje

 Vers fruit met 2 bollen ijs 7,50

Willie’s Chocolate - diverse smaken -  3,50

 met ko�  e of thee en likeur naar keuze 10,00

Fromage Burgerij - 3 soorten kaas 12,50

 

Fromage Visserij - 5 soorten kaas 17,50

Nagerechten

 Luilekkerland op een plank. Verrassing aan tafel!   (min. 2 pers.)  pp  17,50

Plateau Grand Dessert!

  

  Quiche vegetarisch 14,50
 Bouillabaisse 16,50
  Fish & Chips 16,50 
 Mosselen, met wijn of Scheldebier 18,50
 Sliptong à la meunière  19,50
 Belgische garnaalkroketten - 2 stuks met gefrituurde peterselie  17,50

Hoofdgerechten

Luxe platvis van ‘t moment dagprijs
Kree�  - gekookt of van de grill 500 gram 45,00
Snowkrabpoten - gekookt of van de grill 400 gram 45,00                                                                                                                                   
Côte de Boeuf dry aged 21 dagen, rund - Belgische Blauwe    2 pers.   60,00

Extravagant 

   Bij de gerechten worden seizoensgroenten of salade geserveerd met aardappelgarnituur.
Extra aardappelgarnituur 3,50

Buitengewoon

  Vis(sen) van ‘t moment - naar gelang seizoen en vangst op zee dagprijs
 Vleesgerecht - keuze van de chef dagprijs
   Vegetarisch plateau - verrassende combinaties 20,00

wekelijks wisselende gerechten

Visserij



    

1 persoon:  20,00  |  2 personen: 37,50

Fruits de mer

Plateau Burgerij

Rijkelijk gevulde plank 
met heerlijke charcuterie & fromage

De Burgerij

Met een terras aan de straat, een romantische 
cour met originele kinderkopjes uit de ‘oude’ 
Noordstraat, een fraaie walnoot op de binnen-
plaats, voelt het bij De Burgerij in het centrum 
van Tilburg als Frankrijk. 
Geniet in onze brasserie van een drankje, kof-
� e met gebak, Plateau Burgerij of smakelijke 
maaltijd. Van boerenkool tot kaviaar. 

Onze delicatessenwinkel biedt je een keur van 
lekkernijen. Wil je blijven slapen? Ook dat kan, 
op basis van Bed & Breakfast. Graag bezorgen 
we je een onvergetelijke en Bourgondische 
ervaring in Franse sfeer. 

Alle dagen van de week zijn we open. 
Voor ontbijt, lunch en diner. 

De Burgerij, Noordstraat 87 Tilburg 

Van boerenkool tot kaviaar

OESTERS 
 Charente Maritime nr 3      per stuk  2,75  •  3 stuks  7,75  •  6 stuks    15,00
 Gillardeau nr 3   per stuk  3,25  •  3 stuks  9,00  •  6 stuks    17,50
 Mix: 3 Charente Maritime + 3 Gillardeau  16,00 

ASSIETTE FRUITS DE MER 1 persoon   20,00
 Bord met verschillende schaal- en schelpdieren 
 geserveerd op ijs, o.a. oesters Charente Maritime nr 3

PLATEAU VISSERIJ 1 persoon  20,00  | 2 personen   37,50
 Ons gerenommeerde plateau met o.a. koud gerookte Noorse 
 zalm, huisgemaakte vissalade en andere visspecialiteiten.  

PLATEAU FRUITS DE MER 1 persoon  47,50  | 2 personen   90,00
 Combinatie van diverse schaal- en schelpdieren
 met o.a. 1/2 kree�  p.p. en 2 oesters Charente Maritime nr 3

PLATEAU EXTRAVAGANT klein  65,00  |  groot  120,00
 Combi plateau Fruits de Mer en plateau Visserij. 
 Etagère met gerookte vis, oesters, kree�  en snowkrabpoten 
 en meer. Zéér bijzonder! 
 Met kaviaar (10 gram) en wodka  + 30,00



Tilburg aan zee 

De Visserij

A� ankelijk van de markt, het seizoen, 

het weer en de vangst op zee serveren 

wij wisselende hoofdgerechten.

Vis, vlees en vega.

Burgerij aan de haven
Zo wordt De Visserij ook wel genoemd. Met een 
knipoog naar ons zuster-restaurant De Burgerij  in 
de Noordstraat. 
Voorheen was De Visserij een vervallen garage, 
thuishonk van een motorclub. Een deel ervan 
hebben we omgetoverd tot pop-up restaurant. 
Binnen is hier ook een beetje buiten. 
In ieder geval tot eind 2019 kunnen we blijven. 
We gaan er vanuit dat we ook na die datum onze 
zaak (elders) voortzetten. 

Welkom en geniet!

Sam, Jaap en Joris van Corven 

§m
en

u-
om

sl
ag

-0
2-

02
-1

7

Wat schaft de pot ..?

WWW.DEVISSERIJ.NL
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reserveren: 
www.devisserij.nl

De Visserij

• Heeft u een allergie? Geef het aan ons door en wij houden er rekening mee! 
• Voor kinderen tot 10 jaar: halve porties halve prijs. 
• Voor al onze producten geldt: indien voorradig. 
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Fruits de mer!


