


Koud

 - Apérobox € 12.00 (6 koude hapjes)
    2 Parelpasta, bloemkoolcréme en garnaal 
    2 Mi-cuit van tonijn met tomaten salsa
    2 Mousse van gerookte zalm met frisse zalmtartaar

    

 - Apéroschotel (4-6 personen)  € 55.00/schotel
    Gegrilde tonijn met zongedroogde tomaat, gebrande zalm 
    met sesam, rilette van makreel, gatjes, koningsgarnalen, 
    wulken en kubus van gerookte zalm.
 

 - Oesters Fines de Claire   €  1.70/st
 - Oesters Cuvée prestige   €  3.10/st

APÉROHAPJES

Warm

 - Oesterbox (4 stuks)     € 12.00/box  
 - Aperitief garnaal kroketjes 10 st    € 10.00/box
 - Aperitief kaas kroketjes 10 st    € 10.00/box
 - Aperitief gerookte zalmkroketjes 10 stuks   € 10.00/box
 - Apérobox Stephs kroketjes (12 stuks-6 soorten)  € 20.00/box

 - Apérobox warm €18.00
   2 Scampi curry
	 		2	Gratin	van	schaaldieren	met	fijne	groentjes
	 		2	Risotto	met	krokante	zalmfilet



 - Verse foie gras maison   € 93.00/kg
  - Huisgerookte zalm C-Smoked   € 59.90/kg
  - Warm gerookte zalmstukken   € 49.95/kg
  - Zalm gemarineerd in gin   € 55.00/kg
  - Zalm gemarineerd in rode biet   € 55.00/kg

TIPS VAN HET HUIS

 - Verse vissoep van het huis (TOPPER) € 9.00/l
 - Verse rouille      € 2.50/potje
 - Bisque van grijze garnaal en kreeft  € 11.00/l
 - Verse tomatensoep met balletjes   € 6.00/l
 - Verse visfumet     € 5.00/l

VERSE SOEPEN

Merry Fishmas 
and a tasty  
New Year



Koud

 - Slaatje tomaat garnaal 
 - Gegrilde tonijn rucola en zongedroogde tomaat
 - Schaaldieren cocktail in meloen met whiskeysaus
 - Foie gras maison met vijgencompote

Warm

 - Risotto met tongscharrol en snippers van gedroogde Gandaham
 - Coquillepannetje met prei en chablissausje
 - Gebakken coquilles met pastinaakpuree en sausje van witbier
 - Scampi met lookroomsausje en tomaatjes
 - Scampi van bij oma (paprika, champignons en Elexir d’Anvers)
 - Taartje vol au vent royale (hoevekip/kreeft en garnalen)
 - Mini vispan van de chef
 
 - Garnaalkroket   € 4.00/st
 - Kaaskroket      € 3.00/st

VOORGERECHTEN		€14.00/ST

 - Visgourmet “up de ploate” € 27.00/pp 
    5	soorten	verse	visfilet	in	fijne	sneetjes,	gamba	en	scampi,	citroen,	kruiden	en	sausjes.
 
 - Visfondue “in de pot” € 27.00/pp  
   	5	soorten	visfilet	in	blokjes,	gamba,	scampi,	citroen,	kruiden,	visbouillon	en	sausjes.

FONDUE AND GOURMET (VANAF	2	PERSONEN)



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

PLATEAU	FRUITS	DE	MER	€	52.00/PP	(VANAF	2	PERSONEN)

 - Visschotel € 26.00/pp (liefhebbers van schaaldieren)  
   Tomaat garnaal, scampis, gamba’s, langoustines, gestoomde  zalm, wulken,  
    huisgerookte zalm C-Smoked, gerookte heilbot, gerookte zeepaling,  
    koningsgarnaal. 

 - Noordzeeschotel € 26.00/pp (liefhebbers gerookte vis)  
   Tomaat garnaal, huisgerookte zalm C-Smoked, gerookte heilbot, gerookte  
    zeepaling, sprot, forel, gekookte krabbenpoten, scampis en gamba’s.

 - C-Fish schotel € 26.00/pp  
   Tomaat garnaal, gestoomde zalm, gestoomd tongscharrolletje, gerookte zalm,   
    heilbot, scampis, gamba’s en koningsgarnaal, peche met tonijn en opgevuld 
    eitje met krabsla.

FEESTSCHOTELS (VANAF	2	PERSONEN) 

 - Kreeft Belle vue       €/dagprijs
 - Kreeft Amoricaine      €/dagprijs
 - Kreeft Chef (Lookboter, zongedroogde tomaat)  €/dagprijs
 - Kreeft chorizo      €/dagprijs

KREEFTEN	550-650	GRAM/ST

 - Bouillabaisse € 24.00/pp (PER	2	PERSONEN)  
    4	soorten	verse	visfilet,	gamba,	scampi,	grijze	garnalen,	parmezaanse	kaas,	look	
     toast en huisgemaakte rouille

  
 - Bouillabaisse Royale € 39.00/pp (PER	2	PERSONEN)
	 				4	soorten	verse	visfilet,	gamba,	scampi,	grijze	garnalen,	½	kreeft,	parmezaanse		
     kaas, looktoast en huisgemaakte rouille

BOUILLABAISSE   “BESTSELLER” 



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

 - Tongrolletjes, sausje van de chef, grijze garnalen,       € 24.00/pp 
    pommes duchesses en wintergroentjes 

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

	 -	Lotte	filet	in	preiroomsausje	met	wintergroentjes																		€ 26.00/pp 
   en pommes duchesses 

 - Saltimboca van zeeduivel met sausje van de chef,      € 26.00/pp 
   krieltjes en wintergroenten

	 -	Gebakken	zeebaarsfilet	saffraansausje,	krieltjes	in	de		 				€ 24.00/pp 
   oven en wintergroentjes  

 - Ravioli van rivierkreeft met groene asperges en       € 23.00/pp 
    zachte roomsaus

 - Risotto met krokante champignons en        € 26.00/pp 
   gebakken lenghaas 

 - Gegratineerd vispannetje, garnaalsaus of witte wijnsaus      € 18.00/pp
   pommes duchesse en wintergroentjes

	 -	Parelhoenfilet	met	calvadossaus,		gratin	dauphinois	en							€ 20.00/pp 
   wintergroentjes 

 - Wildragout met gratin dauphinois en wintergroentjes      € 23.00/pp
 
 - Kalkoen roti royal met rode wijnsaus, gratin dauphinois     € 23.00/pp 
                en wintergroentjes 

HOOFDGERECHTEN



  - Koude groentenschotel   € 5.00/pp 
  - Aardappel en pastasalade   € 10.00/kg
  - Pommes duchesses   € 10.00/kg
  - Gratin dauphinois   € 15.00/kg

OOK TE VERKRIJGEN 

 - Betalen kan bij ons contant of met bancontact.
 - Deze folder vervangt al onze voorgaande traiteurfolders.
 - Geen bestellingen via sociale media (Facebook/Messenger/ Instagram)
 - Bestellen kan in de winkel/per e-mail of telefonisch.
 - Bestellingen per e-mail enkel geldig na bevestigingsmail.
 - Krijg geen spijt, bestel op tijd.

Openingsuren: 

 - 24 & 31 december van 9u-17u.  
 - 25 december en  1 januari enkel afhaal van 9u tot 11u. 
 - 26 december en 2 januari enkel afhaal van 9u tot 10u.

BELANGRIJKE INFORMATIE  

Merry Christmas and a  
happy New Year!




