


C-Fish Veurne,
uw culinaire vishandel en traiteur. 

Marktverse vis, schaal- en schelpdieren 
door Bart zelf uitgekozen, gekuist en ge-
fileerd. Een nooit ophoudende zoektocht 
naar de meest kwalitatieve producten 
voor zijn klanten. 

Huisbereide gerechten, nog écht met lief-
de gemaakt. Een uniek assortiment in de 
streek aan dagschotels, soepen, tapas, 
pasta’s en minstens twaalf schepverse 
salades. 

C-Fish behoord, volgens culinaire gids 
Gault & Millau, met trots bij de 8 beste 
vishandels van West-Vlaanderen.

“Al 12 jaar is C-Fish al een begrip in 
Veurne en ver daarbuiten.” 

‘Wist je dat ….wij al sinds 2014 onze zalm 
in eigen huis roken en dit op beuken- en 
eikenhout schilfers gedurende 8u.’ 

Na 12u in een zachte pekel op basis van 
grof zeezout wordt de zalm gedroogd en 
gerookt in onze rookovens. 

Onze zalm heeft hierdoor een zacht 
gerookte smaak, is vast van structuur en 
bevat veel minder zout dan industriële 
zalm.



KOUDE SCHOTELS

Plateau Fruits de mer € 45.00 pp (per 2 personen)

 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 personen)  

 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, scampis en gamba



C-fish schotels (vanaf 2 personen)

C-fish schotel nr 1   € 23.00 pp

 Tomaat garnaal, opgevuld eitje met echte krabsalade, 
 scampis, gamba, gestoomde zalm, perzik met tonijn, gestoomd  
 tongrolletje en huisgerookte zalm en cocktailsaus.

C-fish schotel nr 2   € 25.00 pp 

 Tomaat garnaal, opgevuld eitje met echte krabsalade, 
 scampis, gamba, gestoomde zalm, perzik met tonijn, gestoomd  
 tongrolletje en huisgerookte zalm en cocktailsaus.  
 + Gerookte heilbot en koningsgarnalen.

Koude groentenschotel € 5.00 pp

 Sla, wortel, tomaat, komkommer,…

Aardappelsalade en pastasalade € 9.00 kg



Fondue & Gourmet (vanaf 2 personen)

Visgourmet “up de ploate” € 23.00 pp 

 5 soorten verse visfilet in fijne sneetjes, gamba en scampi,  
 citroen, kruiden en sausjes

Visfondue “in de pot” € 23.00 pp  

 5 soorten visfilet in blokjes, gamba, scampi, citroen, kruiden,  
 visbouillon en sausjes

Bouillabaisse 

Bouillabaisse per 2 personen € 22.00 pp

 4 soorten verse visfilet, gamba, scampi, grijze garnalen, 
 parmezaanse kaas, looktoastjes en huisgemaakte rouille.

Bouillabaisse Royale per 2 personen € 35.00 pp

 1/2 kreeft,  4 soorten verse visfilet, gamba, scampi,  
 grijze garnalen, parmezaanse kaas, looktoastjes en  
 huisgemaakte rouille.

Aperoschotel 4p € 50.00 st

 Gatjes - Wulken - Kreukels - Koningsgarnalen
 Gegrilde tonijn basilicum en zongedroogde tomaat
  Gebrande zalm soja en sezam - Kubusjes gerookte zalm 
  Rilette van makreel



Kreeften 550 - 650gr per stuk

Kreeft Belle vue    dagprijs 
Kreeft Amoricaine    dagprijs
Kreeft Chorizo    dagprijs
 
Kreeft Chef     dagprijs 
(Lookboter, zongedroogde tomaat)

Hapjeslijst € 1.75 st

 Tartaar van rauwe Schotse zalm met sjalot en kruiden
 Kubus van gerookte zalm met kruidenkaas
 Zalm “graved laks”style (gin of rode biet)
 Grijze garnalen met guacamole en zure room
 Grijze garnalen  met salsa van tomaat
 Rilette van zalm
 Tataki van tonijn met sésamkorst en wakamé
 Gegrilde tonijn met tapenade van tomaat
 Taboulé met gebakken scampi
 Tartaar van coquille met citrus
 Tartaar van rund met pesto en parmezaan
 Praline van geitenkaas crumble van noten
 Rilette van gerookte makreel

Hapjes warm € 2.50 st

 Risotto met champignons en gebakken coquille
 Risotto met saffraan en gebakken langoustine
 Gebakken scampi curry of diabolique
 Mini vissersgratin
 Cassoulet rivierkreeft en fijne groentjes
 Warme oester champagnesaus 
 Mini garnaalkroketje 10 stuks   €10.00 per box 
 Mini kaaskroketje 10 stuks  € 8.00 per box



Nieuw: Tapas Diner
Nieuw, stel u tapas diner samen. Kies zelf welke en hoeveel 
tapas u wenst, wij bereiden ze met veel zorg voor u klaar. 

KOUD        per stuk 

 Tataki tonijn      € 9.00 
 Crunchy sushi     € 9.00   
 Huisgerookte zalm garnituur en guacamole € 9.00   
 Tomaat burrata             € 9.00
 Gebrande zalm soja en sesam   € 8.00 
 Vitello tonato     € 8.00 
 Tartaar zalm guacamole    € 8.00   
 Rundscarpaccio parmezaan en rucola  € 8.00 

WARM        per stuk 

 Asperges flamande (seizoen)   € 12.00 
 Vol au vent hoevekip met kreeft   € 12.00 
 Ravioli rivierkreeft groene asperge  € 10.00 
 Warme oesters (4 st)    € 10.00  
 Gamba met tomatenboter en fijne kruiden € 10.00
 Gebakken coquilles met spaghetti van   € 10.00   
 courget en spekjes
 Cassoulet van rivierkreeft met curry  € 9.00 
 Kerstomaatjes met feta in oven   € 8.00
 Gelakte zalmspies met sezam (4 st)  € 8.00  
 fijne kruiden    
 Gamba of scampi in de oven    € 8.00
 met kruidenolie 
 Gelakte ribbetjes     € 7.00 
 Gegrild kippenhaasje pittige curry  € 6.00 
 Quiche met kerstomaat, geitenkaas en   € 6.00
 gerookte zalm 
 Quiche lorraine     € 5.00




