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Tataki mild met wakame / wasabi en tatakisaus

€ 18,50

Po k é Bowl

€ 16,50

Wakame / Udon noodles / rettich / tauge’/ sojabonen.
Sashimi van Tonijn en sashimi van Zalm.

Fruit de Mer & Oesters

Geserveerd met: wasabi / Japanse mayonaise
en Tomasu sojasaus.

Brioche met Tonijnsalade

€ 9,50

Brioche met Gerookte Zalm

€ 12,50

Frui t d e M er sc h otel

Mak i S u s hi 			(6 stuks)

Brioche met Gerookte Paling

€ 14,50

Bestaande uit:

2 pers

Maki Zalm, rijst en nori			 € 16,50

Brioche met Hollandse Garnalen en cocktailsaus

€ 14,50

		 € 49,50 € 99,00

Maki Tonijn, rijst, en nori			 € 17,50

Kreeft		
halve
heel

Maki Komkommer, rijst en nori (vega)			 € 14,50

Oesters		 3 stuks

6 stuks

Maki gemengd			 € 15,50

KingCrab

100 gr

200 gr

Maki wordt geserveerd met: Wakame / wasabi en Tomasu

Garnalen

4 stuks

8 stuks

Brioche met Geitenkaas met Rucola pijnboompitten
honingtomaatjes en pesto

€ 12,50

Hig h B EET

(2 pers.)

Etagère: met gerookte zalm, paling, Hollandse
garnalen, Briochebrood en boter, vier soorten
gebakken vis en verschillende sausjes.

€19,50 p.p.

G ebak k en

1 pers

Framboos vinaigrette

So epj es

Cocktailsaus en Citroen mayonaise

Vissoep / Bouillabaisse
Met heerlijke stukjes vis en garnalen,

O esters

3 stuks

6 stuks Gegrati-								

			neerd

Gamba / Tempura (5 stuks)

€ 16,50

Creuses / Zeeuws

€ 8,75 € 17,50 € +3,50

Op gemarineerde witte kool met Japanse mayonaise,

Zeeuwse platte 4/0

€ 10,75 € 21,50 € +3,50

Okonomi saus en tonijnvlokken.

Gillardeau nr. 3

€ 14,75 € 29,50 € +3,50

Garnalen kroket (2 x 120 gr)

€ 13,50

Grove mosterd, gefrituurde peterselie en citroen.
Speciaaltje

€ 14,50

Met ravigotte saus en citroen.
Kibbeling, de lekkerste! (200 gr)

€12,50

Met ravigotte saus en citroen.

Combi / Oesterschotel 		 € 22,50 € +3,50

€ 10,50

Met cocktailsaus en gefruite uitjes.
Butterfly garnalen (10 stuks)

K AV I A AR

Garnalen bitterballen (6 stuks)

€ 7,50
€ 14,50

Combi van: kibbeling, mosselen,
butterfly garnalen en bitterballen.
Geserveerd met verschillende sauzen.

Kaviaar in het goud met blini’s crème fraîche en gekookt ei.

Gegrilde Tonijnsteak met paksoi en Cashewnoten		 € 22,50

Kaviaar Elite Royal Asetra

€ 29,50 € 72,50
30gr

50gr

Kaviaar Elite Imperial

€ 67,50

€ 105

Gegrilde MRIJ Entrecote 300gr met Groene Asperges

€ 195

€ 275

			 € 26,50

Kaviaar Elite Beluga		

18:00

22:00

Romig kreeftenpotje

€ 10,50

Sashimi van Zalm / met wakame /

D ess ert bi tes

(8 stuks)

Bi j g er ec hten 			
€ 5,00
Groene salade met appeldressing
Gemengde salade oosterse style
Vers gesneden frites

Sauzen 			

€ 2,50

Chilisaus

Sashimi van Tonijn met wakame /

Citroen mayonaise
Wasabi mayonaise

wasabi en Tomasu sojasaus			 € 17,50
Sashimi gemengd

Chocolademousse, tiramisu, panna cotta, crème brûlée.

Vleesg er ec hten

Udon noodles

wasabi en Tomasu sojasaus			 € 16,50

€ 3,75 per smaak

Gegrilde Zalm op de huid met een compote van appel
en puree zoete bataat			 € 19,50

Sas himi

‘Black Beauty’ geserveerd !

€ 19,50

€ 23,50 € 58,50

€ 12,50

Soepen worden met zwart stokbrood

Pannetje Mosselen (500 gr) - Klassiek / Oosters

Kaviaar Elite Classic Baeri

Vissoep / Bouillabaisse met rouille
Rijkelijk gevuld met stukjes kreeft.

V isg er ec hten

30gr

din er

So epj es

Rijkelijk gevuld met stukjes kreeft			 € 10,50

Garnalen Piri piri en Bimi			 € 18,50

Met grove mosterd.
Gebakken Mix van 4

		 € 12,50

€ 25 / € 49,50

HET ZWARTE GOUD

€ 10,50

Met chilisaus.

geserveerd met rouille.
Romig kreeftpotje

Kreeft / naturel of gegratineerd - half of heel

		10gr

Mosselen (200 gr)

sojasaus.

Cocktailsaus
Ravigottesaus

Tonijn, Zalm en Coquille met wakame wasabi

Wasabi

en Tomasu sojasaus.			 € 19,50

Kruidenboter

Tatak i

(8 stuks)

D ess ert bi tes

Tataki pittig met wakame / wasabi en tatakisaus

€ 19,50

Chocolademousse, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

€ 3,75 per smaak

14:0 0
B EE T BI TES

1 8 :0 0
prijs per stuk: € 5,00

Rauwe Bites:

menukaart

Sashimi / Maki / Tataki
Gefrituurde Bites
Tempura garnalen / butterfly shrimp / chicken bite
Gegrilde Bites
Zalm, Gamba, coquille
Gegratineerde Bites
Mosselen, oester, kreeft.
Vraag naar meer mogelijkheden.
BEET Rotterdam

Tr en dy Bi tes
Zalm of Coquille Dutch style

C e v ic h e

Rodezand 21
3011 AM Rotterdam

€ 16,50

Doperwtenpuree & tomaat Concassé.

T 010 405 6666

Bites worden geserveerd met chilisaus of Tomasu sojasaus.

E reserveren@beetrotterdam.nl
Linkedin

D ess ert bi tes

PER SMAAK: € 3,75

Chocolademousse, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

Facebook

Instagram

yo u r fis h
is o u r
co m man d

