Feestfolder
van 19.12.2022 t/m 08.01.2023

sinds1989

APERITIEF
BLADERDEEGBOX

SOEPEN
€ 3,80 /pp

Z Garnaalvisje
Z Kaasrolletje met gerookte zalm
Z Bouchée met vis vol au vent
Z Mousse van rivierkreeftjes

APEROBOX (koud . warm . frituur)
Z Garnaalcocktail
Z Bruschetta bolognaise van de chef
Z Mini quiche met garnalen en prei
Z Bladerdeeghapje vis vol au vent
Z Kaaskroketje Kadett kaas
Z Tempura scampi

Soepje van verse tomaten en gehaktballetjes

€ 4,00 /l

Romig soepje van asperges

€ 4,20 /l

Soepje van butternut

€ 4,00 /l

Wortelsoepje verrijkt met dobbelsteentjes van heilbot

€ 6,50 /l

Feestelijke kreeftensoep van de Chef

€ 9,50 /l

€ 11,00 /pp

LUXEBOX
€ 13,00 /pp
Z Garnaalcocktail
Z Gebrande zalm met wakame en sesamzaadjes
Z Aperoschelpje van babycoquille met garnalen in witte wijnsaus
Z Warme Zeeuwse oester met prei in een champagnesaus
Z Mini quiche met ham en prei

ONZE SPECIALITEIT

Tijdens de feestdagen vindt u ook een ruim assortiment
van koude en warme hapjes aan onze visafdeling.
Kaasballetje Kadett kaas

€ 0,95 /st

Garnaalballetje

€ 1,00 /st

Bruschetta bolognaise van de Chef (6st)

€ 7,50

Italiaanse bruschetta met gandaham,
brie en pesto (8st)

€ 8,20

Croques met gerookte zalm (3st) en gandaham (3st)

€ 9,60

Mini quiches met ham (2st), garnalen (2st)
en scampi (2st)

€ 9,60

Mini pizza met gerookte zalm (3st)
en grijze garnalen (3st)

€ 10,80

Bouillabaisse van de Noordzee (250 g vis)

€ 13,50 /l

Bouillabaisse hoofdgerecht (300 g vis)
met kaas, rouille, broodjes en langoustines

€ 19,50 /pp

Bouillabaisse Royale
idem als hoofdgerecht met halve kreeft

€ 34,50 /pp

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

KOUD
Torentje van tomaat en Noordzeegarnalen
met zijn garnituren

€ 11,00 /pp

Klassiek vispannetje
in kreeften- OF kruidenroom- OF fijne groentjessaus

€ 20,50 /pp

Burrata met Noordzeegarnalen
tomaatjes en basilicummarinade

€ 12,50 /pp

Verse rivierpaling
in de room OF met groene kruiden

€ 23,00 /pp

Tongrolletjes op Normandische wijze

€ 23,00 /pp

Samenspel van tong en scampi op Italiaanse wijze

€ 23,00 /pp

Tournedos van zalm omwikkeld met tong en spek
met speelse groenten in een sjalottensaus

€ 23,50 /pp

Trio van coquille, tong en zalm met preibalkjes
en langoustinestaartjes in graanmosterdsaus

€ 24,50 /pp

Kabeljauwhaasje met een zalmjasje
in een sausje van primeurgroentjes

€ 25,50 /pp

Carpaccio van verse zalm
€ 10,00 /pp
met notensla en een marinade van groene kruiden		
Carpaccio van rode tonijn
met notensla en een marinade van balsamico
Halve kreeft ‘Belle-Vue’ op klassieke wijze
(kan ook besteld worden als hoofdgerecht)

€ 11,00 /pp
Dagprijs

Kreeft van de Chef met verse pasta en juliennegroentjes
in een kruidensausje

KROKETTEN
Huisgemaakte kaaskroket

Dagprijs

€ 2,20 /st

Handgerolde garnaalkroket boordevol Noordzeegarnalen € 3,95 /st

SUPPLEMENTEN

WARM
Sint-jakobsschelp bereid naar oude traditie

€ 9,00 /pp

Puree

€ 2,50 /pp

Scampi’s in een lichte currysaus met gebakken appel

€ 9,50 /pp

Gratinaardappelen

€ 3,00 /pp

Duo van coquille en langoustinestaartjes
in een preisausje met fijne kruiden

€ 12,00 /pp

Frietjes

€ 1,00 /pp

Klassiek vispannetje
in kreeften- OF kruidenroom- OF fijne groentjessaus

€ 11,00 /pp

Verse aardappelkroketjes

€ 3,84 /12st

Kreeft van de Chef met verse pasta en juliennegroentjes
in een kruidensausje

Dagprijs

€ 6,20 /20st
Koude groentenschotel

€ 3,50 /pp

Warme groentenschotel

€ 4,50 /pp

,

MENU S

(vanaf 4 personen)

MENU 1 € 30,00 /pp

MENU 2 € 33,00 /pp

Bladerdeeghapjes (3st)
zzz
Romig soepje van asperges
zzz
Tournedos van zalm omwikkeld met tong en spek
met speelse groenten in een sjalottensaus,
Italiaanse salade, verse aardappelkroketjes (6 st)

Bladerdeeghapjes (3st)
zzz
Romig soepje van asperges
zzz
Burrata met Noordzeegarnalen, tomaatjes en basilicummarinade
OF Scampi’s in een lichte currysaus met gebakken appel
zzz
Kalkoenfilet badend in een wit druivensausje, warme groentenschotel,
verse aardappelkroketjes (6st)

GEZELLIG TAFELEN
VISFONDUE

FRUITS DE MER
€ 21,50 /pp

9-tal soorten vis met visfumet,
1 warme en 3 koude sauzen

VISGOURMET/TEPPANYAKI

€ 23,50 /pp

10-tal soorten vis waaronder gepaneerde
en gemarineerde vis, 1 warme en 3 koude sauzen

Een rijkgevulde schotel volgens marktaanvoer met o.a. ongepelde
garnalen, wulloks, krabpoten, seizoensschelpen (venusschelpen,
scheermesjes, mossels), gamba’s, koningsgarnalen, rivierkreeftjes,
kreukels, snowcrab, langoustines, gepelde scampi’s, oesters en sausje.
HOOFDGERECHT

€ 35,00 /pp

HOOFDGERECHT ROYALE
vergezeld van een halve kreeft

€ 50,00 /pp

KAVIAAR
Verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, …
Gold Label, Platinum, Osietra, White Pearl, Beluga

SUPPLEMENTEN
Frietjes

€ 1,00 /pp

Aardappel natuur

€ 2,50 /pp

Koude groenteschotel

€ 3,50 /pp

KOUDE SCHOTELS
FEESTSCHOTEL

€ 25,50 /pp

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen,
krabeitje, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot,
koningsgarnaal, gamba en opgevulde meloen

LUXE VISSCHOTEL

VIS- EN VLEESSCHOTEL

€ 27,50 /pp

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen,
krabeitje, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot,
koningsgarnaal, gamba, kippenboutje,
parmaham met meloen, gekookte ham met asperges
en opgevulde meloen

€ 28,00 /pp

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen,
krabeitje, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot,
koningsgarnaal, gamba, langoustine, tongfilet opgerold,
doornhaaibuikjes, opgevulde meloen

VIS- EN VLEESSCHOTEL ROYALE 

€ 33,00/pp

Gepocheerde zalm, tomaat met Noordzeegarnalen,
krabeitje, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot,
koningsgarnaal, gamba, langoustine, tongfilet opgerold,
opgevulde meloen, gebakken varkensgebraad, pastrami,
kippenboutje, gekookte ham met asperges
en parmaham met meloen

Al onze schotels worden rijkelijk gevuld
met groenten, seizoensfruit en 3 koude sausjes

SUPPLEMENTEN
Tafelbroodjes

€ 0,30 /st

Frietjes

€ 1,00 /pp

Aardappel natuur, mayonaise of vinaigrette

€ 2,50 /pp

Pasta maison

€ 2,50 /pp

Tomaat garnaal

€ 8,50 /pp

Krabeitje

€ 1,00 /st

Halve kreeft

Dagprijs

EVEN PRAKTISCH

Beste klanten,
Met trots stellen wij u onze nieuwe feestfolder voor.
We hopen u ook dit jaar culinair te mogen verwennen tijdens de eindejaarsperiode.
De bestellingen uit de feestfolder worden in de winkel genoteerd. Bestellingen via telefoon of
via e-mail kunnen wij niet aanvaarden. Het aantal bestellingen is beperkt, gelieve tijdig te reserveren.
Bij wijzigingen van uw bestelling zijn we genoodzaakt een kost van 10 euro aan te rekenen.
We kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze winkel!

Het volledige team van vishandel Mieke
wenst u een vrolijk Kerstfeest en
een gezond gelukkig nieuwjaar toe

sinds1989

STATIESTRAAT 69 · 8810 LICHTERVELDE · 051 72 56 70
24 en 31 december: 8u tot 17u I 25 december en 1 januari gesloten

Openingsuren: MA: 13u tot 19u · DI T/M VRIJ: 8u tot 19u · ZA: 8u tot 18u · ZO: 8-12u

