VISHANDEL ANTHONY

Voor een geslaagd feest!
Wingenesteenweg 24
8730 Beernem
050 78 18 81
www.vishandelanthony.be

Warme hoofdgerechten
Kabeljauwhaasje met hollandse saus en grijze garnalen

€ 16,95 pp.

Zeeduivelfilets in de preiroomsaus

€ 16,95 pp.

Grietfilets op wijze van de chef

€ 15,90 pp.

Tongrolletjes op Normandische wijze

€ 17,95 pp.

Onze TOPPER
Gemengde ovenschotel = Vispannetje Hoofdgerecht
Minimum 4 soorten vaste vis (volgens aanvoer) in
huisbereide saus (verkrijgbaar in aparte pannetjes of in
ovenschotels)

€ 18,50 pp.

Warme Groenten

€ 4,50 pp.

Extra aardappelpuree

€ 2,00 pp.

Luxe visfondue, gourmet of steengrill
* 500 gram vis per persoon (6 soorten) + bouiilon

€ 17,00 pp.

Supplement groenten

€ 3,00 pp.

Supplement sausjes

€ 2,00 pp.

Rijk gevulde Bouillabaisse
Een dik gevulde vissoep met diverse soorten vis en
zeevruchten
Hoofdgerecht

€ 14,80 pp.

Aperitief hapjes
Mini Sint-Jacobsschelp

€ 1,80 stuk

Mini Krabschelp

€ 1,60 stuk

Stoofpotje met scampi’s choronsaus

€ 2,80 stuk

Mini - kaaskroketten

€ 0,80 stuk

Mini - garnaalkroketten

€ 1,20 stuk

Koude Voorgerechten
Garnalencocktail

€ 9,50 pp.

Carpaccio van verse tonijn

€ 9,50 pp.

Carpaccio van verse Sint jacobsvruchten

€ 9,50 pp.

Gekookte halve kreeft met garnituur

€ 17,50 pp.

Huisgemaakte Soepen
Vissoep

€ 3,50 pp.

Garnalensoep

€ 4,50 pp.

Kreeftensoep

€ 7,00 pp.

Ovenklare Voorgerechten
Visschelp van het huis (100% kabeljauw)

€ 5,00 pp.

Sint-Jacobsschelp (St.-Jacobsvruchten & garnalen)

€ 9,00 pp.

Vispannetje

€ 10,90 pp.

Scampis van het huis (9 stuks)

€ 9,95 pp.

Koude Hoofdschotels
1. GEVARIEERDE VISSCHOTEL

€ 18,90 pp.

Tomaat gevuld met handgepelde grijze garnalen, tongrolletjes, grietmedaillon, forelfilets, gevuld fruit
langoustientjes of koningsgarnalen.
2. Aangevuld met GEPOCHEERDE ZALM

€ 22,40 pp.

3. Of AMBACHTELIJK GEROOKTE ZALM

€ 22,40 pp.

4. Met BEIDE ZALMSOORTEN

€ 24,40 pp.

5. KREEFTENSCHOTEL

€ 34,75 pp.

Baby kreeft of halve kreeft vergezeld van tomaat-garnaal tongrolletjes, grietmedaillon, ambachtelijk gerookte
zalm, gevuld fruit, forelfilets, langoustientjes of koningsgarnalen.

* Alle koude hoofdschotels zijn verkrijgbaar met gerookte heilbotsneden mits een supplement van € 3,95 pp.

Extra te verkrijgen: Koude aardappeltjes of rijst
Variatie van sausjes

€ 1,80 pp.
€ 1,50 pp.

OPGELET !!!
Er dient een waarborg betaald te worden voor het
gebruik van onze schotels en /of kreeftenvorkjes.
Per schotel

€ 20,00 pp.

Per kreeftenvorkje

€ 2,50 pp.

Waarborgen dienen CASH betaald te worden.

Voor fijnproevers en lekkerbekken
Levende Kreeften

dagprijs

Gekookte kreeften (met of zonder garnituur)

dagprijs

Warm bereide kreeft a l’armoricaine

dagprijs

(kreeftbereiding voor in de oven) LEKKER!!!

Holle Franse oesters

dagprijs

Platte Zeeuwse oesters

dagprijs

Zeevruchtenschotel - Fruits De Mer
ONZE SPECIALITEIT !!!
Zonder kreeft

€ 32,90 pp.

Aangevuld met halve kreeft

€ 44,90 pp.

Nuttige informatie:
Vishandel Anthony
Wingenesteenweg 24
8730 Beernem
Telefoon: 050 78 18 81
info@vishandelanthony.be
www.vishandelanthony.be

Openingsuren:
Dinsdag: 10u30 doorlopend tot 18u
Woensdag tot Vrijdag: 9u00 tot 12u30 / 13u30 tot 18u30
Zaterdag: 9u00 tot 12u30 / 13u30 tot 18u00
Zondag: 9u00 tot 12u00
Gesloten op maandag
Bestellingen dienen geplaatst te worden 2 dagen vooraf.
Voor de eindejaarsperiode gelden andere termijnen, deze
worden medegedeeld in de winkel of kijk op onze website.
Er wordt een waarborg van € 20 gevraagd voor het gebruik
van onze schotels en € 2,50/stuk voor onze
kreeftenvorkjes, € 5,00 voor onze vispannetjes.
Waarborgen dienen CONTANT betaald te worden!
Al onze schotels zijn te verkrijgen vanaf 2 personen!
Heeft U nog vragen aarzel niet om ons te contacteren.
Alvast bedankt: Iris & Anthony

