Koude schotel

Kaviaar

Dit jaar worden er geen met groenten gegarnierde schotels
gemaakt. Als alternatief bieden we een assortiment van 8 koude
vissoorten aan, verkrijgbaar per 2 personen:
Gerookte zalm, heilbot en rivierpalingfilet
gepocheerde zalm, grijze garnalen, scampi’s,
gamba’s en krabvlees (sauzen inbegrepen)
Supplement ½ kreeft van 550g

€ 20,00/pers.

€ 14,00

Wij zijn trots U de Belgische kaviaar
te kunnen aanbieden (topproduct):
Gold (10g / 30g / 50g / 125g)
Oscietra (10g / 30g / 50g)
Beluga (30g)
Andere verpakkingen (250g / 500g / 1 kg)
enkel op bestelling.
Ook te verkrijgen en ideaal om uw kaviaar op te serveren:
blini’s (soort mini-pannenkoekje) .

Specialiteiten van het huis
Bouillabaisse

Wij wensen u
fijne Kerstdagen
en een
voorspoedig 2021!

Vissoep rijkelijk gevuld met inktvis,
mosselen, kokkels, langoustines
of gamba’s en garnalen.
Croûtons, gemalen kaas en rouille
worden eveneens bijgeleverd.

€ 23,90/pers.

Zeevruchtenschotel
Halve kreeft van 550g, langoustines, wulken
kreukels, ongepelde garnaal, gamba, scampi
krabbepoten, 3 oesters ‘Pousse en claire’
(sauzen inbegrepen)

€ 39,00/pers.

Supplement king krabpoot

€ 18,00/poot

Een origineel geschenk?
Een doosje kaviaar in een mooie geschenkverpakking.

Hou het veilig!
Varkensmarkt 9 • 9300 Aalst
T 053 21 10 48 • F 053 78 09 56
E info@vishandelboel.be

www.vishandelboel.be
Deze prijslijst vervangt alle vorige
en is geldig vanaf 23/12/2020

Een cadeaubon: bepaal zelf het bedrag dat U schenkt!

Feestfolder
2020 - 2021

OPGELET!
Om teleurstellingen te voorkomen,
noteren wij graag uw bestelling ten laatste
maandag 21 december voor Kerst
en maandag 28 december voor Oudejaar.
Wegens de aanhoudende ‘Covid’ drukte
kan het echter zijn dat de bestellingen vroeger
afgesloten worden! Maw: VOL = VOL!
Bestellingen: telefonisch, ter plaatse of via mail.
Ook zondag 20 en 27 december.
Na 21 december (Kerst) en 28 december (Oudejaar)
kan uw bestelling niet meer gewijzigd worden.
OPGELET: dinsdag 22 en 29 december gesloten.
Gelieve uw afhaaluur te respecteren en het
nummer van uw bestelling mee te brengen.
Gelieve uw waarborgschotels van Kerst
zaterdag 26 of zondag 27 december
terug te brengen.
Waarborg dient contant betaald te worden!
Prijzen van schotels en bereidingen met kreeft
zijn steeds onder voorbehoud.

Openingsuren eindejaarsperiode
Za
19 & 26/12
Zo
20 & 27/12
Ma
21 & 28/12
Di
22 & 29/12
Wo
23 & 30/12
			
Do
24 & 31/12
Vrij
25/12
Vrij
1/1

07.30 - 17.30
09.00 - 17.00
08.00 - 18.30
gesloten
08.00 - 18.30
Bestellingen vanaf 13u
07.30 - 18.00
enkel op bestelling
gesloten

Gesloten van zaterdag 2 tot en met woensdag 6 januari.

Aperitiefhapjes

Soepen

Assortiment warme zakouski’s
€ 1,00/stuk
Mini-kaaskroketjes
€ 23,80/kg
Mini-garnaalkroketjes
€ 33,80/kg
Oesters (creuses) op een bedje van prei
€ 2,60/stuk
met champagnesaus
Assortiment warme aperitiefhapjes
€ 6,80/4 stuks
geserveerd in kleine porseleinen schaaltjes (4 soorten)
Tapasschotel (ansjovis, kreukels, scampi’s,
€ 32,00/4 pers
inktvissalade, gerookte zalmblokjes,
zure mosseltjes en haringhapjes)

Witloofroomsoep met gerookte zalmsnippers
Aardappel-venkelsoep met gerookte rivierpaling
Vissoep met rouille
Bisque van Zeebrugse verse garnalen
Bisque van kreeft met Armagnac

Oesters
Open
Open (per 50) Dicht
Zeeuwse platte
3°
€ 2,00
- 5%
- 5%
4°
€ 2,30
- 5%
- 5%
5°
€ 2,60
- 5%
- 5%
6°
€ 3,10
- 5%
- 5%
Zeeuwse Creuses € 1,40
- 5%
- 5%
Gillardeau
€ 2,70
- 5%
- 5%
Franse Creuses ‘Pousse en claire’ TOPPRODUKT
€ 2,50
- 5%
- 5%

Dicht (per 50)
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%

Voorgerechten
Mousse van gerookte zalm
(met bijpassend sausje)
Terrine van gerookte forel met groentjes
(met bijpassend sausje)
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Visschelp
Schelp van verse Sint-Jacobsvruchten
Scampi (black tiger) diabolique
Scampi (black tiger) met zachte curry
en geconcasseerde tomaat
Tongfilets op Normandische wijze
Vers gebakken Sint-Jacobsvruchten
op een bedje van witloof
Halve kreeft (600 g) à la nage
Halve kreeft (600 g) met kruidenboter

€ 35,80/kg
€ 29,80/kg
€ 1,80/stuk
€ 3,40/stuk
€ 6,90/stuk
€ 9,80/stuk
€ 10,90/pers.
€ 10,90/pers.
€ 12,50/pers.
€ 15,90/pers.
€ 24,50/halve kreeft
€ 23,00/halve kreeft

Speciaal voor de kids
Tomatensoep
Visbouché

€ 5,00/liter
€ 3,50/stuk

€ 8,50/liter
€ 8,50/liter
€ 8,90/liter
€ 10,90/liter
€ 11,90/liter

Kerst- en
eindejaarsmenu’s

Warme hoofdgerechten
* Kabeljauwhaasje op een bedje van witloof
€ 19,90/pers
met een sausje van witbier en gerookte zalm
* Tongfilets op Normandische wijze
€ 17,90/pers
* Grietfilet in een roomsausje met
€ 18,90/pers
wilde boschampignons
* Trio van bio-zalm, tong en tarbot
€ 19,90/pers
met fijne groentjes en saffraansaus
* Feestelijk pannetje met noordzeevis
€ 20,90/pers
(tong / griet / Sint-Jacobsvrucht / zalm)
* Tarbotfilet met mosterdsausje en
€ 20,90/pers
oesterzwammen
Volledige kreeft (600 g) à la nage
€ 45,80/voll kreeft
Volledige kreeft (600 g) met kruidenboter
€ 43,80/voll kreeft

Menu aan € 37 pp
Schelp van verse Sint-Jacobsvruchten

•

Bisque van Zeebrugse garnalen

•

Tongfilets op Normandische wijze

•

Bavarois van chocolade

* steeds met aardappelpuree of aardappelkroketten
en geserveerd in aluminium ovenschotels

Visfondue - Gourmet
Visfondue (± 400 g pp)
Een assortiment van 8 soorten verse vis:
€ 23,00/pers.
zalmfilet, zeewolffilet, kabeljauwhaasje, grietfilet,
zeetongfilet, Sint-Jacobsvruchten, scampi’s en gamba’s

Menu aan € 50 pp

Visgourmet (± 400 g pp)
Een assortiment van verse vis:
€ 23,00/pers.
zalmfilet, kabejauwhaasje (gepaneerd), zeewolffilet,
zeetongfilet, zeebaarsfilet, Sint-Jacobsvruchten,
scampi’s en gamba’s
Onze visfondue en -gourmet wordt steeds gegarnierd op schotel,
drie koude sausjes en één warme saus zijn eveneens inbegrepen.
Deze vissoorten kunnen variëren naargelang marktaanbod.

Supplementen
- Tonijnfilet, staartvisfilet en rivierpaling
- Visfumet (fondue)		

€ 6,90/pers.
€ 4,00/liter

Halve kreeft met kruidenboter

•

Witloofroomsoep met gerookte zalmsnippers

•

Trio van bio-zalm, tong en tarbot
met fijne groentjes en saffraansaus

•

Witte wijnsabayon met frambozencoulis

