
   

Beste Klanten, 

 

Om u van vlotte bediening te kunnen voorzien tijdens de eindejaarsfeesten vragen wij U met volgende 
voorstellen rekening te houden : 

- Om de gekende kwaliteit en versheid van onze producten blijvend te kunnen waarborgen, zal het 
beschikbaar assortiment aangepast worden.  
 

- Alle bestellingen worden aangenomen met een bestelnummer. Gelieve steeds het bestelnummer mee te 
brengen, alsook de afhaalperiode te respecteren zodat uw bestelling tijdig klaarstaat. 
 

- Er zullen geen bestellingen meer aangenomen worden ná 20/12 voor Kerstmis en ná 27/12 voor 
Nieuwjaar (ook niet per mail). Afhalen in de winkel, zonder bestellen, is wel nog mogelijk op 23/12 en  
24/12 alsook op 30/12 en 31/12 zolang de voorraad strekt. 

 

Gezien wij graag milieubewust met onze verpakkingen omgaan, worden bepaalde huisbereide gerechten in retour-
verpakkingen met waarborg verpakt. Bij retourname van de onbeschadigde en gereinigde potjes krijgt u de waarborg 
terug. 

Wij zijn er van overtuigd dat deze voorstellen kunnen helpen voor een snellere bediening tijdens de drukte en 
tevens de dagverse bereiding te behouden. 

Openingsuren tijdens feestdagen 

Ma 23/12:   Open  van  8u30 tot 17u   Ma 30/12 : Open van 8u30 tot 17u 

     Di   24/12 : Open van 8u30 tot 16u   Di  31/12 : Open van 8u30 tot 16u 

     Wo 25/12 : Gesloten     Wo 01/01 : Gesloten  

     Do 26/12 : Open van 8u30 tot 18u30   Do 02/01 :  Gesloten 

     Vr 27/12 : Open van 8u30u tot 18u30   Vr 03/01 :  Open van 8u30 tot 18u30
      

Za 28/12 : Open van 8u30 tot 17u   Za 04/01 : Open van 8u30 tot 17u 

     Zo 29/12 : Open van 8u30 tot 12u30   Zo 05/01 : Open van 8u30 tot 12u30 

      

 

Wegens geen verse aanvoer zal onze winkel gesloten zijn op  01/01/2020 en  02/01/2020. 

Fijne eindejaarsfeesten en een vreugdevol 2020! 



 

Onze Starters: 

Aperitiefglaasjes (p4st)             8.00€ 

Koud tapasbord (5 soorten)          25.00€ 

Aperitiefhapjes warm (4 soorten)         14.00€ 

Grote Tapaschotel: assortiment van koude en warme tapas (met oesters of soep)    55.00€ 

 

Onze Soepen: 

Huisgemaakte Vissoep           14.00€/L 

Huisgemaakte Kreeftenbisque          17.00€/L 

Witloofsoep met gerookte zalmsnippers         10.50 €/L 

 

Onze Oesters: 

Zeeuwse creuses Oosterschelde  n°3          1.21€/st 

Zeeuwse Platte oesters 5/°           2.27€/st 

Zeeuwse Platte oesters 1/°           1.06€/st 

Ierse Creusen Fine de Claire n°3          1.30€/st 

Gegratineerde oesters met Champagnesaus        19.20€/6st 

 

Onze Kreeften: 

Levende Canadese kreeften van 500g- 7/800g        Dagprijs 

Gekookte  Canadese kreeften van 500g- 7/800g        Dagprijs 

½ Kreeft Belle Vue           Dagprijs 

½ Kreeft Nantua           Dagprijs 

½ Kreeft Fijne groentjes          Dagprijs 

½ Kreeft  met Look           Dagprijs 

 

Onze Feestelijke Voorgerechten: 

Visschelp                6.90€ 

Huis Gemarineerde zalmfilet met basilicumsausje         9.90€  

Assortimenst schelpdiertjes met boschampignons (coquille, mesmosselen mosselen en vongole)  12.90€ 

Scampi (6st) in verfijnd paprikasausje          12.90€ 

 

 

 



 

 

 

Onze Feestelijke Hoofdgerechten : 

Vispannetje            14.00€/st 

Atlantische tongrolletjes Ostendaise          28.50€/kg 

Noordzeetongrolletjes  Ostendaise         Dagprijs 

Zalmfilet met béarnaisesaus           12.50€/pp 

Kabeljauwhaasje in kerriesaus met kreeftganituurtje en prei         17.50 €/pp 

Gekookte zalmfilet (koud) zonder garnituur        31.50 €/kg 

 

Onze Bijgerechten: 

Aardappelpuree              7.20€/kg 

Aardappelgratin            9.00€/kg 

Winterse groentedagschotel  (wortel, prei, bloemkool, paprika, broccoli, groene boontjes)  18.50€/kg 

    

 

Onze Zeevruchtenschotels: 

Gekookte zalmfiletschotel ( gekookte zalmfilet op sla met halve tomaat-garnaal en langoustine of gamba)   21.70€/pp 

Koude schotel (gerookte zalm, halve tomaat-garnaal, gekookte zalm, gamba)       22.50€/pp 

Neptunusassortiment (halve kreeft, scampi, gamba, langoustines, halve tomaat-garnaal, pandalusgarnalen)   40.00€/pp 

Ninoseafoodschotel Kreeft ( halve kreeft, gamba, 4 creuse oesters, kreukels, bulots, palourdes)    45.00€/pp 

Ninoseafoodschotel Krab (halve krab, kingkrab, krabbepoten, langoustines, 4 creuse oesters, mesmosselen)   48.00€/pp 

Visserschotel (gerookte zalm, gerookte heilbot, halve gerookte forel, halve gerookte paling, halve tomaat-garnaal, visterrine)  36.00€/pp 

Fijnproeversschotel (gerookte zalm, gekookte zalm, halve gerookte forel, halve tomaat-garnaal, scampi, abrikoos-tonijn)  30.00€/pp 

Visfondueschotel (tongrolletjes, scampi, coquilles, zalmfilet, kabeljauwhaasje, victoriabaarsfilet)    25.00€/pp 

Visgourmetschotel (zalmfilet, visgyros, tonijnfilet, tongrolletjes, scampi, coquilles, zeewolffilet)    25.00€/pp 

Ninoseafood Boot (halve kreeft, kingkrab, halve krab, langoustins, 4 creuse oesters, mesmosselen, palourdes)   58.00€/pp 

 

 

Bestellingen voor Kerstmis kunnen geplaatst worden tem vrijdag 20/12/19. 

Bestellingen voor Nieuwjaar kunnen geplaatst worden tem vrijdag 27/12/19. 

 

Let wel: Uw bestelling is pas effectief als ze door ons bevestigd werd met een bestelnummer! 

 


