
Hoe bestellen:

Bij ons op de markt of via mail. Wij vragen steeds een
voorschot van € 15.00. Indien er via mail wordt besteld,
vragen wij om het voorschot over te schrijven op 
rekeningnr. BE 96 4725 0706 0105. Wij bevestigen uw bestelling
pas na ontvangst van uw voorschot.

Kerst:
Alle bestellingen binnen op vrijdag 16/12.
De bestellingen worden afgehaald op 24/12 in ons magazijn
tussen 14u30 en 16u30.

Oudejaar:
Alle bestellingen binnen op vrijdag 23/12,
De bestellingen worden afgehaald op 31/12 in ons magazijn
tussen 14u30 en 16u30.

Mogen wij u vragen om zich te houden aan de uiterste besteldata 
zodat wij alle bestellingen netjes kunnen verwerken.

Waarborg:
Schoteltje: € 3,00/stuk
Plateau: € 10,00/stuk

Vishandel Vanpraet
Brugsestraat 157
8210 Zedelgem
0473/21.25.76
info@vishandel-vanpraet.be
www.vishandel-vanpraet.be
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Voorgerechten en soepen
Vissoep € 6,80 /liter
Kreeftensoep € 12,80/liter
Garnaalschelp € 9,80 pp.
Visschelp (met sint-jakobsnootjes) € 7,80 pp.
Scampi’s Choron (met wilde rijst) € 9,80 pp.
Scampi’s in de look (met pasta) € 9,80 pp.

Hoofdgerechten ( visgerechten zonder aardappelen)

Bouillabaisse (met rouille) € 15,80 pp.
Vispannetje van het huis ( met sint-jakobsnootjes en garnalen) € 12,80 pp.
Kabeljauwhaasje met prei (roomsaus) € 16,80 pp.
Tongrolletjes op Normandische wijze ( met champignons) € 16,80 pp.

Fondue ( bouillon inbegrepen 0,5lit pp.)

6 vaste vissoorten  volgens verse aanvoer € 15,80 pp.
Extra bouillon € 3,50/lt

Gourmet
6 vaste vissoorten ( incl. tonijn) al dan niet gemarineerd € 15,80 pp.

Bijgerechten
Aardappelpuree € 2,00 pp.
Koude aardappelsalade € 2,00 pp.
Koude pastasalade € 2,00 pp.
Koude groenten voor fondue/gourmet € 3,50 pp.
Bijhorende sausjes (fondue/gourmet/zeevruchtenschotel) € 1,50 pp.

Zeevruchtenschotel
Basisschotel € 26,80 pp.

Verse garnalen, tijgergarnalen, franse wulken
langoustines, krabbenpoten, kreukels

Zeevruchtenschotel deluxe met oesters € 30,80 pp.
3 oesters pp., geopend

Zeevruchtenschotel deluxe met kreeft € 45,80 pp.
½ kreeft pp.

Zeevruchtenschotel Royal € 49,80 pp.
3 oesters + ½ kreeft pp.

Koude visschotel
Koude visschotel € 24,80 pp.

Gekookte zalm, gekookte kabeljauw,
Tomaat-garnaal, gerookte zalm, gerookte
heilbot, …
Vergezeld van groentjes en bijhorende sausjes

Oesters (per vat van 12 oesters)

Franse holle oesters Fines de Claires
Geopend € 18,80
Niet geopend € 15,80

Franse holle oester Gillardeaux n°4
Geopend € 35,80
Niet geopend € 32,80

Zeeuwse platte oester Bio n°5
Geopend € 42,80
Niet geopend € 39,80

Verse kreeft en kaviaar
Enkel op bestelling aan dagprijs


