Sauzen

Vis & Chips catering

Ravigotte de lekkerste die je ooit hebt geproeft 1,KnofloOKsaus idem ditto.
TOmatenKetchup Heinz, America's Favourite
cocktailsaus dé klassieker voor garnalen
Mango-Chilisaus pittig, zoet èn tropisch
mayONaise de Zaanse, onovertroffen!

1,1,1,1,1,-

Met onze grote, glimmende food trailer kunnen we
(bedrijfs-)feestjes en festivals cateren met onze heerlijke
gerechten. Voor groepen tussen de 40 en 120 personen
bieden we een keur aan hapjes, snacks en maaltijden.
Ook voor gasten met dieetwensen.
Meer weten? Kijk op www.visenchips.nl of
bel 0651 439 887 voor meer informatie.

Menu

Voor liefhebbers van vis en friet!

Dranken
CoCA Cola/coLA zero
fanta/fanta zero
caSSis
sprite
Dr. pepper
Fristi
chocomeL
Orange Juice
BronWater

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,00

g
BEZORGin
IN Ede
482

681
BEL: 0w6.v1i5senchips.nl
of: ww

Openings‚jden
Wij bezorgen van woensdag tot en met zondag,
van 16.30 tot 20.00 uur, in en rond Ede.

Bestel online

Vis & Chips is een milieubewuste, maatschappelijk verantwoorde
onderneming. We vinden het belangrijk om onze 'footprint' zo
klein mogelijk te maken op deze aarde. Daarom werken we met
MSC-gecetificeerde vis en biologisch verbouwde ingrediënten.
Onze disposables bestaan uit milieuvriendelijke materialen.

Bestel en betaal eenvoudig op onze website:

www.visenchips.nl
Of bel: 06 15 681 482
© FishTank Trading OCT 2021

Welkom bIj Vis & Chips!
Vis & Chips is een visrestaurant dat gespecialiseerd is in de
lekkerste verse vis en huisgesneden verse friet. Allemaal biologisch
van oorsprong en onder MSC-certificering gevangen.
Of je nu gek bent op kibbeling of je droomt van een broodje paling,
er is nog zóveel meer te ontdekken voor de liefhebber.
We bieden naast ons vaste assortiment elke maand een specialiteit,
afhankelijk van het seizoen. Stuk voor
stuk heerlijke gerechten, met veel
zorg bereid en je bestelling wordt
door ons vlot bij je thuisbezorgd.
Bestel op www.visenchips.nl of
bel 0615 681 482.

Vis & Chips Kibbeling

FaBulous Fish Burger 9,95

Portie kibbeling

Een flink stuk gebakken kabeljauw op een
getoaste bol. Met een frisse garnering en ravigottesaus.

THReE Surf SLIders

9,95

Trio licht getoaste bolletjes met vers
gemaakte Tiki Tuna tonijnsalade,
Mahi-Mahi makreelsalade en
onze ster: Spicy Crab krabsalade.

Crab CAkes

9,95

Vis & Chips Lekkerbek

13,45

Een flinke lekkerbek van échte kabeljauw
met huisgemaakte friet. Ook met
coleslaw en sauzen naar keuze!

6,95

Als je niet zo’n honger hebt maar wel
Vis & Chips lust! Kibbeling, friet en een sausje!

Vis & Chips COCONUT SHRIMPS 12,95
8 grote gamba’s, gebakken in een kokosjasje
met een tropische mango-chilisaus.
Huisgemaakte friet, en een bakje coleslaw.

kibbeling Bucket

Ch ips

Vis & Chips CAlamares 12,95
Inktvisringen in een fijne tempura
met lekker veel friet en 2 sauzen
naar keuze.

4,95

6,95

Onze enige vis die in zoetwater opgroeit, maar wát een
smaak! Eikenhout gerookt, op een zacht bol. Pure luxe!

4,95

Elke dag versgefileerde makreel, boterzacht gerookt.

Broodje Haring

lekkerbek van kabeljauw

7,25

De ster van Vis & Chips; licht gekruid,
goudgeel gebakken kabeljauwfilet. Perfectie...

Portie coconut Shrimps

6,95

8 flinke gamba’s in een krokant jasje van
kokos, met een chili-mangosaus. Tropisch!

Portie calamares

6,95

Si Señor! Een bakje vol verse inktvisringen, gebakken in
een lichte tempura, met saus naar keuze.

Hushpuppies

Dit lijkt een gekke combinatie, totdat je hem proeft.
Lekker verse bol met kibbeling en een sausje.

Broodje Makreel

13,95

Genoeg voor je hele gezin, met 3 sausjes naar keuze.

BIjgerechten

BrO0djes

Broodje Paling

8,95

Zie hierboven, maar dan meer! NOMNOM!

Elke maand wordt ons menu uitgebreid
met de SeaSpecial. Afhankelijk van het
seizoen en het vangstaanbod bieden we
dan bijzondere gerechten met een twist.
Wil je elke maand een mailtje met de
SeaSpecial ontvangen? Meld je dan
aan op www.visenchips.nl

Broodje Kibbeling

6,95

Goudgele stukjes Alaska Pollock, met een lichte
beslaglaag en heerlijk gekruid! Met een ravigotte,
knoflooksaus, cocktailsaus óf mango-chilisaus.

kibbeling groot

12,95

De klassieker van lekker gekruide
kibbeling en versgemaakte friet.
Met coleslaw en sauzen naar keuze.

www.visenchips.nl

Visgerechten

Drie versgebakken crabcakes. Met wat friet, salade en
saus naar keuze. (onze ravigotte is Superrrrrrrr!!)

Vis & Chips

mini Vis & Chips

Burgers & Sliders

4,95

Onze haring is wat groter dan gemiddeld, op een zacht
puntje met een uitje. Of een stukje zuur, ook erg lekker.

3,95

Hushpuppies zijn gefrituurde balletjes van maïsmeel, uien
en kruiden. Uit Louisiana en heerlijk met vis en coleslaw!

Corn on the cob

2,95

Gekookte maiskolf met boter. Nog zo'n winnaar.

GArlic Bread

2,95

Stokbroodje getoast met kruidenboter.
Voor een lang en gelukkig leven. Echt waar...

Mushy peas

3,25

Een Britse twist: geprakte erwten met munt.
Het lijkt nergens op, totdat je het proeft...

ColesLAw
Vers, fris en vol van smaak.

2,50

