MENU
VANZEGBROECK

Ravioli
Sint-Jacobsvruchten
zachte curryroom

Kreeft ‘Belle-Vue’ - gekookt & gesneden (650 gram)

€ 40,00

Kreeft ‘Belle-Vue’ - gekookt & gesneden (750 gram)

€ 44,00

Halve kreeft ‘Thermidor’ - Kreeftensaus / gegratineerd

€ 26,00

Halve kreeft ‘Kardinaal’ - Kreeftensaus met tongfilets

€ 32,00

Halve kreeft ‘Kruidenboter’

€ 24,00

Oesters
Zeeuwse platte oester 5° (open of gesloten)

€ 2,50

Franse creuses (steeds gesloten)

€ 2,30

Zeeuwse creuses (steeds gesloten)

€ 1,90

Oesterpakket Vanzegbroeck (3 soorten - 6st. - steeds gesloten)

Tongfilets
kreeftensaus
grijze Noordzeegarnalen
groenten brunoise
pomme duchesse
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€ 15,00
€ 5,00

SPECIALs
Mini schaaldierenschotel (p.p)
Halve kreeft Belle-Vue, verse gamba’s, gekookte scampi
en ongepelde grijze garnalen

€ 35,00

Luxe schaaldierenschotel (p.p)
Halve kreeft ‘Belle-Vue’, 3 Zeeuwse platte oesters 5°,
3 Franse creuses, bouquet gamba’s, langoustines,
ongepelde garnalen, Noordzee krab en een sausje

€ 52,00

5,00 euro cash waarborg per schelp van 2 personen
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Bisque grijze
Noordzeegarnalen

Prijs

22

Kreeften

Naamsesteenweg 208 - 3001 Heverlee
016 40 63 46 - www.vishandelvzb.be

Zaterdag 24/12 - open van 09:00 tot 16:30
Zondag 25/12 - open van 09:00 tot 12:30
Zaterdag 31/12 - open van 09:00 tot 16:30
Bestellen voor Kerstmis & Nieuwjaar t.e.m. 17/12 - 12:30

Apero

Prijs

Hoofdgerechten

Prijs

Assortiment zakouskis - kaas/gehakt/zalm (12st.)

€ 10,00

Zeetongfilets in kreeftensaus & grijze garnalen (p.p)

€ 25,00

Apero deluxe koud (12st)
- oosterse parels met krabvlees
- mousse van gerookte forel & avruga kaviaar
- tartaar van tomaat met grijze garnalen

€ 28,00

Zeetongfilets in mousseline saus & grijze garnalen (p.p)

€ 25,00

Gegratineerd Ostends ‘klassiek’ vispannetje (p.p)

€ 22,00

Parelhoenfilet ‘Fine Champagne’+ winter garnituur (p.p)

€ 22,00

Apero deluxe warm - loempia kreeft (3st.) + nobashi garnaal (3st.)

€ 15,00

Aardappelpuree (p.p)

€ 3,00

Mini garnaalkroketten (20st. - diepgevroren)

€ 20,00

Aardappelgratin (p.p)

€ 4,00

Mini kaaskroketten (20st.- diepgevroren)

€ 16,00

Mini kreeftkroketten (20st.- diepgevroren)

€ 22,00

aanraders
Teppanyaki ‘Japanse grill’ van verse vis - *

Soepen

Teppanyaki grillplaat is beschikbaar in 2 formaten: lange of brede plaat
- 50,00 euro cash waarborg

Kreeftensoep / Bisque (1l = 3 borden)

€ 16,00

Kreeftensoep Roylale / Bisque Royale met kreeftenvlees (1l)

€ 22,00

Bouillabaisse (1l)

€ 16,00

Voorgerechten
Gravedlax - gemarineerde zalm & dille (100 gram = 1 pers.)

€ 65,00/kg

Tartaar van zalm - yoghurtdressing - kappers (+/- 120 gram p.p)

€ 65,00/kg

Visfondue * of Visgourmet *

* Assortiment groentjes, 1 koude en 1 warme saus. Volgens seizoen of dagaanbod.

De winkel is enkel open
voor bestellingen op:
woensdag 21/12
woensdag 28/12
af te halen tussen 10:00 en 11:00.
U kan bestellen tot 17/12 - 12:30

Bestellen voor Kerstmis &
Nieuwjaar t.e.m. 17/12 - 12:30.
€ 26,00
€ 26,00

SALADES
Krabsalade

€ 30,00/kg

Garnaalsalade

€ 37,50/kg

Tonijnsalade

€ 25,00/kg

Grijze Noordzee garnalen (gepeld of ongepeld)

EXTRA Openingsuren

Dagprijs

Gerookte Schotse zalm (200 gr. = +/- 6 sneden)

€ 14,00

Garnaalkroketten (10st. - diepgevroren)

€ 30,00

Kaaskroketten (10st. - diepgevroren)

€ 15,00

verse vis

Scampi in huisgemaakte kruidenboter (p.p)

€ 14,50

Kabeljauwhaasje

Dagprijs

Canneloni van zalm met Sint-Jacobsvruchten (p.p)

€ 14,50

Schots zalmhaasje

Dagprijs

Gratin van Sint-Jacobsvruchten in de schelp (p.p)

€ 14,50

Zeetongfilets

Dagprijs

Zeetongen panklaar

Dagprijs

Verse Sint-Jacobsvruchten

Dagprijs

Zeebaarsfilets

Dagprijs

Tonijnsteak

Dagprijs

Bestellen kan in de winkel
of via 016 40 63 46
Bestellingen via mail
worden niet aanvaard.
De winkel zal gesloten zijn van
1 januari t.e.m. 7 januari 2023.

