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Bestellingen
voor afhaling Kerst 

ten laatste bestellen op  
19 december

voor afhaling Nieuwjaar 
ten laatste bestellen op  

26 december

Wanneer de maximale capacitiet bereikt is, kunnen de bestellingen  
vroeger afgesloten worden.

webshop
www.hetviskraam.be

Op onze nieuwe webshop kan u gebruik maken van uw reeds bestaand account mits het 
aanmaken van een nieuw wachtwoord

Telefonisch
09 279 20 20

niet op sluitingsdagen of dagen met enkel afhaling

Openingsuren tijdens  
de eindejaarsfeesten

Maandag 20 december
gesloten

Dinsdag 21 december
doorlopend open 9.00u. - 18.30u.

Woensdag 22 december
doorlopend open 9.00u. - 18.30u.

Donderdag 23 december
open 9.00u. - 14.30u.

Vrijdag 24 december
open 9.30u. - 14.30u.

afhalen tot 18.00u.

Zaterdag 25 december
afhalen 9.00u. - 11.00u.

Zondag 26 december
enkel afhaling

Maandag 27 december
gesloten

Dinsdag 28 december
doorlopend open 9.00u. - 18.30u.

Woensdag 29 december
doorlopend open 9.00u. - 18.30u.

Donderdag 30 december
open 9.00u. - 14.30u.

Vrijdag 31 december
afhalen 9.30u. - 14.30u.

afhalen tot 18.00u.

Zaterdag 1 januari
afhalen 9.00u. - 11.00u.

Zondag 2 januari
gesloten

Afhalen van Fruits de mer schotels na 16u op 24 en 31 december

Gelieve zoveel mogelijk te bestellen via onze webshop

info@hetviskraam.be

Het Viskraam

hetviskraam

Hundelgemsesteenweg 63
9820 Merelbeke

www.hetviskraam.be

09 279 20 20

Feestfolder

Koude schotels

Gestoomde zalmschotel
Prachtige schotel met als hoofdingrediënt een grote portie  
heerlijke gestoomde zalm op een bedje van sla, vergezeld 
van tomaat garnaal, gamba’s en scampi.  
Gegarneerd met groenten en -fruit.  
Inclusief koude aardappeltjes en aangepaste sauzen.

€ 26,00/pers.

Gemengde visschotel
Mooie gemengde visschotel met gestoomde zalm,  
tomaat garnaal, gerookte heilbot,  
gerookte zalmsalade mierikswortel, gerookte paling,  
maatjes, gamba’s,  scampi en perzik tonijn.  
Afgewerkt met groenten en fruit. 
Inclusief koude aardappeltjes en aangepaste sauzen.

€ 30,00/pers.

Gerookte visschotel
Fantastische gerookte visschotel met gerookte zalm,  
heilbot, paling, forel, makreel, sprotfilet en kipper  
op een bedje van groenten.  
Inclusief koude aardappeltjes en aangepaste sauzen.

€ 30,00/pers.

Kreeftenschotel Bellevue 
Verrukkelijke kreeftenschotel met 1 gekookte kreeft  
(650g) per persoon, afgewerkt met groenten en fruit.  
Inclusief aangepaste sauzen.

€ 48,00/pers.

Kreeftenschotel royal 
Uitgebreide kreeftenschotel met 1 gekookte kreeft (500g)  
per persoon op een bedje van sla. Vergezeld van  
tomaat garnaal, gamba’s, scampi en langoustines.  
Versierd met groenten en fruit.  
Inclusief aangepaste sauzen.

€ 62,00/pers.

Tomaat garnaal  
Tomaat gevuld met huisbereide garnaalsalade,  
afgewerkt met verse groentjes en gepelde grijze garnalen.

€ 14,50/pers.
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Zeevruchtenschotels
Fruits de mer klassiek  € 38,00/pers.
6 oesters (2 soorten), 2 langoustines, 2 gamba’s black tiger,  
4 bouquet roze gamba’s, ongepelde grijze garnalen,  
vongole, kreukels en krabbenpoten

Fruits de mer klassiek met halve kleine kreeft € 48,00/pers.
halve gekookte kreeft, 6 oesters (2 soorten), 2 langoustines,  
2 gamba’s black tiger, 4 bouquet roze gamba’s, 
ongepelde grijze garnalen, vongole, kreukels en krabbenpoten

Fruits de mer schotel royal met halve kreeft € 68,00/pers.
halve gekookte kreeft, 6 oesters (3 soorten), 1 grote langoustine,  
2 gamba’s black tiger, 4 bouquet roze gamba’s,  
ongepelde grijze garnalen, wulken, kreukels, krabbenpoten,  
diverse schelpen zoals vongole, e.d.

Kaviaar
Kaviaar gold 10g, 30g, 50g Dagprijs
Kaviaar Oscietra 10g, 30g, 50g Dagprijs 
Kaviaar Beluga 10g, 30g, 50g Dagprijs

Schaal- en schelpdieren

ZEEUWSE OESTERS
Zeeuwse Grevelingen creuse 3 € 1,30/stuk
Platte Zeeuwse klein 3/0 € 2,00/stuk
Platte Zeeuwse middel 4/0 € 2,50/stuk
Platte Zeeuwse groot 5/0 € 3,00/stuk

FRANSE OESTERS
Fines de claire € 1,30/stuk
Gillardeau € 2,90/stuk

IERSE OESTERS
Mòr € 1,80/stuk

Uitgebreid assortiment schaal- en schelpdieren waaronder noordzeekrab, kingkrab, 
langoustine, vongole, kokkels, kreukels, wulken, mosselen,… steeds beschikbaar in de winkel 
en via de webshop.

Verse vis
Ontdek ons ruim aanbod in de winkel en via de webshop

Kreeften
Gekookt en versneden naar wens Dagprijs
Levend Dagprijs

Feestelijke hoofdgerechten
Tongrolletjes (5 stuks) in roomsaus met champignons,  
mosseltjes en grijze garnalen € 32,00/pers.
Kabeljauwhaasje (gebakken) in champagnesaus 
met prei, worteltjes, boontjes en witloof € 26,00/pers.
Waterzooi  € 26,00/pers.
prei, wortel, zalm, kabeljauw, tong, coquille, garnalen en mosselen
Vispannetje Royal (6 verschillende soorten) € 28,00/pers.

* (aardappelkroketten, gratin dauphinois, gebakken krielaardappeltjes of  
aardappelpuree inbegrepen)

Warme hoofdgerechten
Bouillabaisse van het huis met rouille (+ brood) € 26,00/pers.
Visfondue € 24,00/pers.
(bouillon - 5 soorten vis - 2 koude en 2 warme sauzen - brood)

Visgourmet € 24,00/pers.
(5 soorten vis - 2 koude en 2 warme sauzen - brood)

Paling in ‘t groen € 48,00/kg
Paling op Provençaalse wijze € 48,00/kg
Paling in wittewijnsaus € 48,00/kg

Als begeleiding
Aardappelkroketten (6 stuks) € 2,50/pers.
Gratin dauphinois € 2,50/pers.
Gebakken krielaardappeltjes € 2,50/pers.
Aardappelpuree € 2,50/pers.
Portie warme groenten (wortel, broccoli, bloemkool) € 2,50/pers.

Voor de kids
Huisgemaakte kabeljauw fish sticks (5 stuks) € 10,00/pers.
Scampi in paprikaroomsaus (9 stuks) € 14,00/pers. 
Tongrolletjes in roomsaus (3 stuks) € 15,00/pers.

* (Kroketten en groenten inbegrepen)

Aperitief
Oester in Champagnesaus € 2,90/stuk
Gevulde minividés (garnaal, zalm) € 0,95/stuk
Borrelglaasjes (heilbot, zalm en forel) € 2,20/stuk
Garnaalbolletjes € 0,90/stuk
Kaasbolletjes € 0,50/stuk
Apero schotel (7 soorten tapas) € 12,00/pers.

Ontdek ons volledig aanbod tapas, salades, fingerfood, dimsum e.d. in onze winkel  
en op de website www.hetviskraam.be

koude voorgerechten
Carpaccio van zalm (met aangepaste dressing) € 10,00/bord
Carpaccio van Sint-Jacobsvruchten (met aangepaste dressing) € 14,00/bord
Carpaccio van tonijn (met aangepaste dressing) € 14,00/bord
Gravad lax € 14,00/pers.
Thaïse Gravad lax € 14,00/pers.
Kreeft Bellevue (halve kreeft op een bedje van sla ) ( ± 350g/pers.) € 22,50/pers.
+ aardappelsalade of rijst

Sushi
Sanchayen roll (8 stuks)  €9,80
Zalm, komkommer, avocado, sesamzaad, gefrituurde ui, shiso en chilimayo

Sashimi (10 stuks) €14,90
4 stuks zalm, 4 stuks tonijn en 2 stuks coquille Saint-Jacques

Sushi voor 2 (20 stuks) (voorgerecht) €29,90
2 sashimi zalm, 2 sashimi tonijn, 2 nigri zalm, 2 nigri tonijn,  
4 maki scampi-munt-advocado, 4 maki zalm-komkommer, 4 maki tonijn,  
wakame, gember, wasabi en sojasaus

warme voorgerechten
Kaaskroketten € 1,50/stuk
Garnaalkroketten € 3,90/stuk
Visschelp van het huis € 7,80/stuk
Coquilleschelp royal € 9,50/stuk
Tongrolletjes in wittewijnsaus € 10,00/pers.
Sint-Jakobsnootjes met zeekraal € 12,50/pers.
Halve kreeft, Termidor (350g) € 22,50/pers.
Halve kreeft, lookboter (350g + rijst) € 22,50/pers.
Scampi diabolique (6 stuks + brood) € 12,50/pers.
Scampi lookboter (6 stuks + brood) € 12,50/pers.

soepen en bisques 
Vissoep van het huis € 8,00/liter
Witloofsoep met gerookte zalm € 8,00/liter
Bisque van kreeft € 12,00/liter
Bisque van garnaal € 12,00/liter
Visfumet  € 4,50/liter 
Venkelsoep € 6,80/liter
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