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Scampi in sausje v/h huis (6st)      € 8,50 /p.p. 

Zeebrugs vispannetje       € 9,95 /stuk 

Coquilleschelp        € 9,95 /stuk 

Visschelp         € 7,95 /stuk

 Deluxe visschotel van het huis      € 29,50 / p.p. 

Gepocheerde schotse zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel, tomaat garnaal, 

scampi, opgevuld glaasje v/h huis, incl. sausjes,  Groenten zijn niet inbegrepen.  

Vispannetje v/h huis       € 20 /p.p. 

Rivierpaling in het groen       € 22 /p.p. 

Bouillabaisse        € 25 /p.p. 

Scampi in sausje v/h huis (12st)     € 17 /p.p. 

Oostends stoofpotje deluxe*        € 18/ p.p. 

*AANRADER VAN HET HUIS: Met de beste geselecteerde vissoorten! 

 

Visgourmet (incl. sausjes)                € 21 /p.p. 

350gr vis p.p. zonder graatjes, vaste vissoorten 

  

Plateau fruits de mer   € 29 /p.p. 

oesters, gamba’s, krabbepoten, wulken, langoustines,   

garnalen, kreukels , reuzegarnalen             

Plateau fruits de mer Deluxe  € 58 /p.p. 

 1 kreeft, oesters, gamba’s, krabbepoten, wulken, 

langoustines, garnalen, kreukels, reuzegarnalen             

(samenstelling kan wijzigen naargelang de aanvoer !!!) 

Groenteschotel koud   € 4,00 /p.p. 

Koude aardappelsalade   € 4,00 /p.p. 

Aardappelpuree    € 4,00 /p.p. 

Aardappelgratin    € 4,00 /p.p. 

http://www.vishandeldedeystere.be/
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Vissoep   € 10/ liter 

Kreeftensoep  € 12,50/ liter 

Levend   dagprijs  

Gekookt   dagprijs 

 

Info bestellingen  
 

• Wij rekenen voor onze schotels een waarborg van €15 . Voor de schotels van onze fruits de mer deluxe €30 waarborg. 

• Gelieve uw kassaticket bij te houden. Dit is uw bewijs van uw waarborg bij teruggave. 

• Gelieve uw bestelling correct door te geven via de winkel of webshop.  ➔ www.vishandeldedeystere.be/webshop 
 

Openingsuren winkels/markten dinsdag woensdag donderdag  vrijdag zaterdag 
Waregem 8u30 tot 13u en 14u 

tot 18u15 
8u30 tot 13u en 14u 
tot 18u15 

8u30 tot 13u en 14u 
tot 18u15 

8u tot 13u en 14u 
tot 18u15 

8u tot 13u en 14u 
tot 18u 

Kachtem 8u30 tot 13u en 14u 
tot 18u 

8u30 tot 13u en 
15u30 tot 18u 

8u30 tot 13u en 14u 
tot 18u 

8u tot 13u en 14u 
tot 18u 

8u tot 13u  

Marktwagen (8u – 12u30) Kruisem Desselgem  
Beveren-Leie (NM) 
 

Olsene geen markt Oudenaarde 

  

Fines de claires m3  € 1,50 / stuk 

Gillardeau   € 2,65 / stuk 

Handgekuiste coquilles   dagprijs 

Usa coquilles      dagprijs 

 


