Aperohapjes koud
Aperobox €10 (6 koude hapjes)
Rilette van verse en gerookte zalm
Parelpasta met fijne groentjes en garnalen
Kort gebakken tonijn met tapenade van tomaat
Krokante sushi 5st sojasaus wakame €10/box

Aperohapjes warm
Oesterbox (4 stuks )						€ 10.00/box
Aperitief garnaal kroketjes 10 st 				
€ 10.00/box
Aperitief kaas kroketjes 10 st 					
€ 8.00/box
Aperitief gerookte zalmkroketjes 10 stuks 			
€ 10.00/box
Aperobox Stephs kroketjes (12 stuks-6 soorten)		
€ 28.00/box
Oesters Fines De Claire 					
€ 1.60/st
Gillardeau
		
€ 2.90/st

Tips van het huis
Verse foie gras maison						€ 85.00/kg
Huisgerookte zalm c-smoked 				
€ 49.75/kg
Warm gerookte zalmstukken 					
€ 47.50/kg
Zalm gemarineerd in gin					
€ 49.75/kg
Zalm gemarineerd in rode biet 				
€ 49.75/kg
Paella van het huis						€ 17.00/pp

Verse soepen

Verse vissoep van het huis (TOPPER)			
€ 8/l
Verse rouille 							€ 2.50/potje
Bisque van grijze garnaal en kreeft 				
€ 10/l
Verse tomatensoep met balletjes 				
€ 6/l
Verse visfumet 						
€ 5/l

Voorgerechten € 12/st
Slaatje tomaat garnaal
Trio gerookte en gemarineerde zalm met garnituur
Gegrilde tonijn rucola en zongedroogde tomaat

Scampi curry met granny smith
Tongschar, rivierkreeft in pittig tomatensausje
Opgevulde polderaardappel met kruidenkaas en gerookte zalm, botersausje
Coquillepannetje met prei en chablissausje
Coquillepannetje puree van tuinerwten blanke botersaus
Taartje vol au vent royale (hoevekip/kreeft en garnalen)
Mini vispan van de chef
Garnaalkroket 						€ 3.50/st
Kaaskroket 							€ 2.75/st

Fondue and Gourmet

vanaf 2p.

Visgourmet “up de ploate” 					
5 soorten verse visfilet in fijne sneetjes, gamba en
scampi, citroen, kruiden en sausjes.

€ 23.00/pp

Visfondue “in de pot” 					
5 soorten visfilet in blokjes, gamba, scampi,
citroen, kruiden, visbouillon en sausjes.

€ 23.00/pp

Plateau Fruits de mer

€ 45.00pp /vanaf 2 p.

Zéér rijkelijk gevulde schotel met al het lekkers uit de zee!
Kreeft, langoustines, gambas, scampis, koningsgarnalen,
grijze garnalen, gatjes, krabbenpoten, wulken, kreukels,
oesters, vongolé, …
Samenstelling kan wijzigen volgens seizoen.

Feestschotels

vanaf 2 p.

Visschotel € 25.00/pp (liefhebbers van schaaldieren)
Tomaat garnaal, scampis, gambas, langoustines, gestoomde zalm, 		
wulken, huisgerookte zalm C-Smoked, gerookte heilbot, gerookte 		
zeepaling.
Noordzeeschotel € 25.00/pp (liefhebbers gerookte vis)
Tomaat garnaal, huisgerookte zalm C-Smoked, gerookte heilbot, 		
gerookte zeepaling, sprot, doornhaaibuikjes, forel, gekookte 		
krabbenpoten, gerookte makreelfilet, scampis en gamba.

Kreeften

550-650 g/st

Kreeft Belle vue 					€ 32.00/kreeft
Kreeft Amoricaine 					€ 35.00/kreeft
Kreeft Chef (lookboter, zongedroogde tomaat )
€ 35.00/kreeft

Bouillabaisse ‘Bestseller’
Bouillabaisse, per 2 personen 					
€ 22.00/pp
4 soorten verse visfilet, gamba, scampi, grijze garnalen,
parmezaanse kaas, looktoast en huisgemaakte rouille.
Bouillabaisse Royale, per 2 personen 				
€ 35.00/pp
4 soorten verse visfilet, gamba, scampi, grijze garnalen,
½ kreeft, parmezaanse kaas, looktoast en huisgemaakte rouille.

Hoofdgerechten
Blanquette van kabeljauw					€ 22.00/pp
zalm, mosselen en coquilles, pommes duchesses en wintergroentjes

Tongrolletjes, 							€ 22.00/pp
sausje van de chef, grijze garnalen, pommes duchesses en wintergroentjes

Zalmhaasje kruidenkorst					€ 23.00/pp
mosterdsausje, pommes duchesses en wintergroentjes

Kabeljauwhaasje op vel					€ 25.00/pp
hollandaise sausje, krieltjes in de oven en wintergroentjes

Lotte in preiroom						€ 25.00/pp
Gebakken zeebaarsfilet 					

€ 24.00/pp

tomatensausje ricotta, krieltjes in de oven en wintergroentjes

Gegratineerd vispannetje 					€ 13.00/pp
, garnaalsaus of witte wijnsaus * geen aardappelbereiding/groentjes erbij

Parelhoenfilet met calvadossaus				

€ 20.00/pp		

aardappelgratin en wintergroentjes

Hertenragout, aardappelgratin, wintergroentjes		

€ 22.00/pp

Coq au vin , gratin aardappel en wintergroenten 		

€ 22.00/pp

Belangrijke informatie
- Betalen kan bij ons contant of met bancontact.
- Deze folder vervangt al onze voorgaande traiteurfolders.
- Geen bestellingen via sociale media .
- Bestellen kan in de winkel per email of telefonisch.
- Bestellingen per email zijn enkel geldig na bevestigingsmail.
- Krijg geen spijt, bestel op tijd.
- 25 december en 1 januari enkel afhaal tussen 9u en 11u.
- 26 december en 2 januari open van 9u tot 12u.
- 27 december en 3 januari open van 9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u30.
- C-fish blijft dit jaar gans januari open met normale openingsuren.
C-Fish BV: Vishandel & Traiteur
Grote Markt 18-19, 8630 Veurne
Tel.: 058/62 50 92 info@c-fish.be

