
 

 

Kom lunchen bij Fiskeskur 

’s Middags even van je werkplek weg? Of gewoon zin in een gezellige lunch? Dan moet je bij 

Fiskeskur zijn. Voor slechts 22,50 euro serveren we je een lunchmenu met voorgerecht, 

hoofdgerecht en koffie of thee achteraf. Elke werkdag van 12 tot 17 uur.  

  

Blijf daarna gerust zitten, want we zijn tot ’s avonds open. Fiskeskur houdt geen winterslaap, we 

gaan gewoon door op ons elan van de zomer: elke dag heerlijke fiskes op je bord, doorlopend van 

12 tot 21 uur. Spring gewoon binnen, reserveren moet niet. 

 



 
 
Eindejaar bij Fiskebar 

Ook Fiskebar blijft open in de winter, en dat elke dag van 12 tot 22 uur. Geniet overdag van ons 

altijd weer verrassend lunchmenu of schuif ’s avonds aan voor onze (h)eerlijke visgerechten met 

groentjes van de bioboer. Reserveer alvast je tafeltje. 

  

Op dit moment knutselen we ook al aan een heerlijk kerst- en eindejaarsmenu. Hou ons in de 

gaten! 

https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiH-2FeaJMFe1iEOnfz-2F-2BSxdqaUq1hAvEEEFKPN04FVRdOj9_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUatUmvOhfUGl50SvagLzGqCB7jB2EFoVf3HN8wu4l55t3jNzqlJzPA0eq-2B-2BYL5onqgZjjoGl7c1ByPvfnXDd-2FV63b4jPNn4LplNaQH9sS29h1oMOt-2FEJrdmG8RYzfYD5GnDgBXBtQ20-2BaIYRNMNY3E3BQex1RK4d9q6eUjO-2BXe-2BITXkdtAnBCQHZ7UbOVPxf9jRswmW6XGkfKmaXMbXML5Ne-2BJGcACfbs2rj1iyoUky4ebcYJHChjsItvnR64aCK-2FpUubEI33PR5hHj7EcNjYCMWcSaOvSCsZqiMd-2BSYMSIiog-3D-3D


 

 
Antwerpse Brouw Compagnie: ontdek ons menu! 

May we proudly present: ons kersvers menu! Helemaal in de geest van de Antwerpse Brouw 

Compagnie: origineel, een tikkeltje eigenwijs en goed voor het milieu. Omdat we voor zero waste 

gaan, gebruiken we bij vleesgerechten het hele dier, niet alleen de stukken die je normaal op je 

bord krijgt. Leuk om eens iets anders te eten én duurzaam. En vaak gaat het om de smakelijkste 

stukken vlees.  

  

Het ABC menu, starring: 

  

Bapas 

… oftewel bierhapjes om van te smullen. Je kan ze als hapje eten bij onze smakelijke bieren of 

als voorgerecht. Denk aan originele hapjes als hooigerookte bionoten, chicken chips met 

mosselmayo of gefrituurde spruitjes met koriandermayo. Qué? Tja, een klassieke bitterbal is 

maar saai, dachten we bij ABC. Dus waarom geen variant met spruitjes waar de hele familie van 

smult, ook kinderen en vegetariërs? 

 

Grote honger  

Ook voor een stevig hoofdgerecht kan je bij ons terecht. Onze eigen versie van Kentucky fried 

chicken heet Seef fried chicken. Van varkenswangetjes stoven we een heerlijke ragout met bier 



 

en als alternatief voor de obligate frieten of kroketten serveren we er spätzle bij. En hou je vast, 

want we sleutelen nog elke dag aan het menu, dus er is nog veel meer lekkers op komst. 

  

…in een warm winters interieur 

Onze brouwerij is helemaal klaar voor de winter: we ruilen ons zomers decor met Biergarten in 

voor een gezellig winterdorp binnen. Kom onze inrichting met nieuwe banken bewonderen en 

ontdek hoeveel leven er ook in het najaar in de brouwerij zit!  

 

   

Groepsuitje met vrienden, familie of collega’s? 
Kom maar af! 

Een brouwerijbezoek met achteraf smakelijke bierhapjes en vernieuwende bieren? Een 

nieuwjaarsdrink, walking dinner of receptie? Antwerpse Brouw Compagnie ontvangt je met open 

armen. We zijn perfect uitgerust om groepen tot wel 1000 personen te ontvangen en een 

memorabele dag te bezorgen. 

 

Ben je met een kleine groep? Dan kan je in de week ook in onze Fiskebar terecht voor een 

toplunch of een receptie. Wil je wat meer rock en roll? Kom dan aan ons open vuur zitten in 

Fiskeskur. 

 

Keuze zat dus: of je nu een biertje met bapas wilt proeven, een nieuwjaarsreceptie wilt 

organiseren of een herfstpetanque met je vrienden wilt houden, in onze drie zaken kan je met 

een groep altijd terecht. Contacteer ons en we luisteren naar al je wensen. 

 



 

 

 

Fiskeskur genomineerd voor Venuez Award 

Fiskeskur is genomineerd voor de prestigieuze Venuez Awards. De awards 

bekronen ondernemers die op een creatieve en innovatieve manier de grenzen verleggen binnen 

de Belgische horeca. Fiskeskur is een van de vijf genomineerden in de categorie Best food & 

drinks concept. Venuez looft het niet-traditionele karakter van het restaurant, de keuken met open 

vuur en het verse eten, recht uit de zee of van biologische vis- en groenteboeren.  

 

Net als alle andere genomineerden werd Fiskeskur besproken in een van de laatste vier edities 

van VENUEZ Modern Hospitality Journal, dé referentie qua recente ontwikkelingen en trends 

binnen de sector. Begin december weten we of we in de prijzen vallen op de uitreiking in het 

Casino van Knokke. 

https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiH1qdakv-2FZ6e8ipIYgYjbAhj-2BQZ4Ex5cAh0M0RRV1hCs3_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUatUmvOhfUGl50SvagLzGqCB7jB2EFoVf3HN8wu4l55t3jNzqlJzPA0eq-2B-2BYL5onqgZjjoGl7c1ByPvfnXDd-2FV63bmdyEySHWo1TNQlNeKD5qwyLL5MJhAbkweMZfsom3b7zGBE6N9v6VtyTFo-2BDL9W-2FhghXuUWWbR7FD8pO945-2F4oQgedS3n4-2BFJ9vvpRe63VQ-2BdoDvcIVj-2Fdtwh7aq6igO2XTG5iofs3M7M5DEt7Em6HGWDyomqKbj3xvLWUJb8x6UxdTtUCX0LNQBdo55ANRYLERg7qWmwAMxBC-2FxnBAmkQ-3D-3D


  
 

Fiskebar 

Marnixplaats 11 

2000 Antwerpen 

tel: +32 3 257 13 57 

mail: info@fiskebar.be 

web: www.fiskebar.be 

 

 

 

Fiskeskur 

Kattendijkdok-Oostkaai 20b 

2000 Antwerpen 

 

mail: info@fiskeskur.be 

web: www.fiskeskur.be 

 

 

aBc Taproom & Resto 

Antwerpse Brouw Compagnie 

Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen  

Tel : 03.293.91.84 

 

Web : www.seef.be 

Mail ABC Taproom & Resto : abc@antwerpsebrouwcompagnie.be 
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