TRAITEURLIJST
FEESTDAGEN 2022
Mogen wij vragen om enkel bestellingen te plaatsen in de winkel.
Zo kan er op voorhand betaald worden zodoende kunnen wij een bestelbon
meegeven die het afhalen vlotter laat verlopen. Wij aanvaarden géén
bestellingen via telefoon, Facebook of mail.
Breng uw bestelbon mee bij het afhalen van uw bestelling, zo kunnen wij
niet alleen uw comfort maar ook dat van andere wachtende klanten
garanderen.
Bestellen kan tot 17/12. Bestellingen kunnen ook vroegtijdig worden
beëindigd wanneer het maximale aantal bereikt is. Na de geplaatste
bestellingen kunnen wij geen wijzigingen meer doorvoeren.
Ook verse vis kan besteld worden. Wij hanteren dit jaar ook een vast aantal
bestellingen om alles tijdig klaar te hebben.
Wij bedanken jullie voor jullie begrip in deze bijzondere periode en wensen
jullie een fijne en gezellige kerst toe.
Alle prijzen zijn richtprijzen, door marktomstandigheden kunnen deze
gewijzigd worden.

OPENINGSUREN FEESTDAGEN
VR 23/12
ZA 24/12

ENKEL AFHALING

ZO 25/12

ENKEL AFHALING

9U – 12U30
14U - 18 U
14U – 17U
11U – 12U

ZA 31/12

ENKEL AFHALING

ZO 1/1

ENKEL AFHALING

VISHANDEL - TRAITEUR

14U – 17U
11U – 12U

TRAITEURLIJST
HAPJES
MINI ST-JACOBS SCHELPJE MAISON ( 6 stuks )

€ 12

APERO FRUIT DE MER OP IJS (4 – 6 personen )

€ 60

WARME OESTERS IN CHAMPAGNESAUS ( 6 stuks )

€ 18

ASSORTIMENT 3 WARME HAPJES

€13

Mooi gepresenteerd in individuele verpakkingen
Scampi, mossel, Garnaal

SOEP
BISQUE VAN NOORDZEE GARNALEN
BISQUE VAN KREEFT

€ 16 / L
€ 16 / L

KLASSIEKERS
ST-JACOBSSCHELP

€ 10

SCAMPI DIABOLIQUE pittige saus

€ 22

VISPANNETJE "ROYAL"

€ 26

assortiment van de dag met garnaalsaus

BOUILLABAISSE PER 2 PERSONEN

€ 45

Zuiderse vissoep met rouille en broodjes

PALING IN T’ GROEN

€ 25

PALING IN DE ROOM

€ 25

HUISGEMAAKTE GARNAALKROKET

€3

KREEFTEN
KREEFT IN DE OVEN

€ 45*

gehele kreeft +600 g met boter en verse tijm

KREEFT BELLE-VUE
gehele kreeft +600 g in schoonzicht

€ 45*

ZEEVRUCHTEN
SCHOTELS

voor de zeevruchtenschotels en oesters wordt een waarborg aangerekend van €5 per
plateau. Deze wordt u niet terugbetaald bij beschadigde of vervuilde schotels.

ZEEVRUCHTENSCHOTEL “ROYAL”

€49*

Langoustines, scampi’s, gamba’s, roze en grijze garnalen, krabknijpers,
kreukels, wulken, mosselen, 5 oesters & halve kreeft gegarneerd op ijs

SCHAALDIERENSCHOTEL “ROYAL”

€49*

Langoustines, scampi’s, gamba’s, roze en grijze garnalen, krabknijpers,
kreukels, wulken, mosselen & halve kreeft gegarneerd op ijs

OESTERS
OESTERS WORDEN VANAF 12 STUKS GEOPEND OP IJS MET CITROEN

Wij bieden een mooi assortiment oesters van zowel Franse, Ierse
en Zeeuwse origine, diepe (creuses)speciales en platte oesters.
De Gilllardeau bekend voor uitstekende kwaliteit en licht zilte en
zoet smaak.
IERSE OYSTERS NR 3 (PER DOZIJN)

€ 25

FINES CLAIRES NR 3 (PER DOZIJN)

€ 24

PLATTE OESTERS NR 4 (PER DOZIJN)

€ 30

GILLARDEAU’S NR 2 SPECIALES (PER DOZIJN)

€ 44

KAVIAAR
Royal Belgian Caviar groeide bij kaviaarliefhebbers al snel uit tot
een wereldwijde kwaliteitsreferentie. Topchefs waarderen de
kwaliteit en klasse van onze Belgische kaviaar. Royal Belgian
Caviar maakt van elk moment – het hele jaar door – exclusieve
verwennerij voor je smaakpapillen.
OSIETRA – 30 G

€ 60

OSIETRA – 50 G

€ 90

OSIETRA – 125 G

€ 200

GESCHENKVERPAKKING

€ 15

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT 250 G

€ 36

* prijzen kunnen schommelen naargelang aanvoer

