TRAITEURLIJST

feestdagen 2022

IN DE VISMIJN

€40 pp

Kerst-en
Nieuwjaarsmenu
HAPJES

Heilbotmousse met crumble van heilbot en sojaboon
Kruidenkaas met warm gerookte zalm
Gepelde grijze garnalen met mangocoulis en gemalen
notenmix

VOORGERECHT
Halve kreeft met lookboter

HOOFDGERECHT
Gegrilde zalm, pastinaakpuree met ratatouille en
vissaus

DESSERT
Mousse van witte chocolade, lemon curd en gebrande meringue
(Door restaurant 't Veer)
ACTIE

Bij het bestellen van een menu, krijgt u per 4 personen een fles
prosecco gratis

Traiteurlijst
HAPJES
Koud
Heilbotmousse met crumble van heilbot en sojaboon

€2,50/st

Kruidenkaas met warm gerookte zalm

€2,50/st

Gepelde grijze garnalen met mangocoulis en notenmix

€3,00/st

Warm
Garnaalballetjes

€0,90/st

Escargots met lookboter

€0,70/st

Oester in champagnesaus

€2,95/st

Vidéehapjes: kaas-zalm-garnaal-forel
Verkrijgbaar per doos van 8 stuks (2x4 soorten)

€8,00/doos

HUISGEMAAKTE SOEPEN
Garnaalbisque

€14,50/l

kreeftenbisque

€17,50/l

Vissoep

€6,50/l

VOORGERECHTEN
Garnaalkroketten

€3,20/st

Sint-Jacobsschelp

€7,50/st

Halve kreeft met lookboter

dagprijs

Halve kreeft Belle-Vue

dagprijs

Tong in witte wijnsaus

€11,50/pp

Scampi maison (6 st)

€10,50/pp

Gepelde gamba's in witte wijnsaus (6 st)

€14,50/pp

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde zalm (Pastinaakpuree-ratatouille-vissaus )

€18,00/pp

Tong in witte wijnsaus

€14,50/pp

Vispannetje

€16,00/pp

Scampi maison (12 st)

€15,50/pp

Gepelde gamba's in witte wijnsaus (12 st)

€24,50/pp

Bouillabaisse

€16,95/pp

ACTIE

Bij het bestellen van een vispannetje, krijgt u vanaf 4
personen een assortiment vidéehapjes gratis (pp)

Bij de warme gerechten heeft u de mogelijkheid om
aardappelpuree en pastinaakpuree bij te bestellen

Koude schotels
Tapasschotel €13,00 pp
Gerookte zalm - maatjes -huisgerookte tonijn gebrande zalm - haring in currysaus - olijven en
zongedroogde tomaten - tonijnsalade en
krabsalade - ongepelde garnalen - gekookte
gamba's Geserveerd met aperitieftoastjes

Gevarieerde schotel €19,50 pp
Gepocheerde zalm - tomaat garnaal - gerookte
zalm - gerookte heilbot - scampi - gerookte
rivierpaling - tongrolletje - gemarineerde zalm.

Visbuffet €25,50 pp
Gepocheerde zalm - tomaat garnaal gerookte zalm - gekarameliseerde heilbot scampibrochette - gerookte rivierpaling tongrolletje - gebrande zalm - huisgerookte
tonijn - makreelfilet - gerookte palingbuik meloen met tonijnsalade

Vlees- en visschotel €24,50 pp
Gepocheerde zalm - tomaat garnaal gerookte zalm - scampi - gekookte ham met
asperges - gandaham - paté - kippenbout
Mayonaise en cocktailsaus inbegrepen
De schotels zijn afgewerkt met verschillende groenten

Visfondue/gourmet €17,50 pp
Tongrolletje - zalmstukje- grietfilet lotte - gamba - scampi - coquille visbrochette - mossels
fondue: visfumet inbegrepen
gourmet: kruidenolie inbegrepen

Fruit de mer € 47,00 pp
Gekookte kreeft - kreukels - langoustine gekookte noordzeekrab - wulken ongepelde garnalen - wilde
diepzeegarnalen - oesters
ACTIE

Bij het bestellen van een fruit de mer, krijgt u per 4 personen een fles
witte wijn gratis

BIJGERECHTEN
Koude pastasalade met gerookte zalm
Koude aardappelsalade
Puree
Parelcouscous

€ 18,50/kg
€ 10,90/kg
€ 9,90/kg
€17,80/kg

'* Tijdens de feestdagen kunnen de schotels niet aangepast worden.
'* We rekenen een waarborg aan voor de schotels

Oesters
PER STUK:
Geopend of ongeopend verkrijgbaar aan dezelfde prijs
Zeeuwse oester nr. 2

€2,00/st

Platte Zeeuwse oester 4/0

€3,00/st

Franse Gillardeau nr. 3

€3,50/st

PER KISTJE VAN 24 STUKS:
Ongeopend + oestermes gratis
Zeeuwse oester nr. 2

€45,00/kist

Platte Zeeuwse oester 4/0

€65,00/kist

Franse Gillardeau nr. 3

€80,00/kist

PER KISTJE VAN 50 STUKS:
Ongeopend + oestermes gratis + 4 citroenen
Zeeuwse oester nr. 2

€80,00/kist

Platte Zeeuwse oester 4/0

€125,00/kist

Franse Gillardeau nr. 3

€150,00/kist

Opgelet!
Gewijzigde openingsuren tijdens de feestdagen
+ beperkt winkelassortiment

Standaard openingsuren:
zo+ma: gesloten
di: 8u -13u
wo+do+vr:
8u tot 13u en 14u tot 18u
za: 8u30 tot 13u en 14u tot 17u
Gewijzigde openingsuren:
Vrijdag 23/12 en 30/12:
8u tot 13u en 14u tot 18u
Zaterdag 24/12 en 31/12:
9u tot 13u en 14u tot 18u
Zondag 25/12 en 1/01:
10u tot 13u

Wilt u naast deze traiteurlijst nog iets bestellen uit het winkelassortiment,
zoals verse vis, tapas en salades, oesters, ...
Dan kan u kiezen uit het aanbod hieronder vermeld.
Alle bestellingen uit ons winkelassortiment, los van de traiteurlijst, raden
we aan om vrijdag 23 december en vrijdag 30 december af te halen.
Indien u een bestelling heeft geplaatst op 24/12 - 25/12 of 31/12 - 1/01,
dan kan u uiteraard ook bijbestellingen plaatsen uit het winkelassortiment.

Winkelaanbod
TAPAS:

SALADES:

Haring curry

Vissalade

Haring dille

Tonijnsalade

Koningsolijven

Gerookte zalmsalade

Gemarineerde gamba's

Krabsalade

Gemarineerde inktvis

Garnaalsalade

gemarineerde ansjovis
krabbenpoot in lookolie

GEROOKTE VIS:
Gerookte tonijn

Baby poulpe

SCHAALDIEREN:

Gerookte heilbot
Gerookte zalm (Noors en Schots)

Kreeft 4/5

Gebrande zalm

Kreeft 7/8

Gekarameliseerde heilbot

Gekookte gamba's

Makreelfilet met peper

Langoustines (per kg)

Gerookte palingbuik

Gamba's (per kg)

Gerookte rivierpaling

Ongepelde garnalen

SCHELPDIEREN:

Gepelde garnalen
(on)gepelde scampi (per kg)

Vongole (per kg)
Mossels (per kg)

VERSE VIS:
Koolvishaas

Grietfilet

Tong 2

Kabeljauwhaas

Lottefilet

Lenghaas

Tong 4

kabeljauwfilet

Zalm

Tongscharfilet

IN DE VISMIJN
Bestellingen worden enkel gereserveerd in
de winkel of via e-mail:
indevismijn@hotmail.com

Voor verdere informatie:
Tel: 055 38 81 93
Adres: Molenstraat 98, 9690 Kluisbergen
Openingsuren:
Zo en ma: gesloten
Di: 8u00 tot 13u
Wo tot vrij: 8u00 - 13u/ 14u tot 18u
Za: 8u30 - 13u00/ 14u00 tot 17u00
Gewijzigde uren tijdens de feestdagen

