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Bestellijst

Verse vis
Deense Kabeljauwmoten netto

/kg

Kabeljauwfilets met vel

/kg

Kabeljauwfilets zonder vel

/kg

Kabeljauwhaasje

/kg

Zeetongfilets netto

/kg

Zeetong panklaar netto

/kg

Slibtong

/kg

Pladijs panklaar

/kg

Pladijsfilets netto

/kg

Rivierpaling netto

/kg

Rogvleugel

/kg

Zalmfilets netto

/kg

Zalmmoten netto

/kg

Zalmhaasje

/kg

Deense forel panklaar

/kg

Deense forelfilets netto

/kg

Lottefilets netto

/kg

Tarbotfilet netto

/kg

Tarbot panklaar netto

/kg

Grietfilet netto

/kg

Griet panklaar netto

/kg

Groenlandse heilbotfilets

/kg

Schelvishaasje

/kg

Rode poonfilet netto

/kg

Lengfilets netto

/kg

Melktong panklaar netto

/kg

Melktongfilets netto

/kg

Dorade royal gefileerd netto

/kg

Doradenfilets netto

/kg

Wijtingfilets netto

/kg

Spiering

/kg

Zeewolffilets (Katvisfilets) netto

/kg

Koolvishaasje

/kg

Zwaardvisfilets netto

/kg

Tonijnfilets netto

/kg

Victoriabaarsfilets netto

/kg

Zeebaarsfilets netto

/kg

Zeebaars panklaar netto

/kg

Bevroren produkten
Gamba's 21/30

/kg

Gamba's 16/20

/pak v.1kg

Gamba's 13/15

/pak v.1kg

Gamba's 8/12

/pak v.1kg

Coquilles 8/12

/pak v.1kg

Coquilles 40/60

/pak v.1kg

Crabsticks Delika

/pak v.1kg

Crabchunks

/pak v.1kg

Ecrivissen gekookt

/pak v.0,5kg

Mosselvlees

/kg

Skampi's 8/12 Easy peel

/pak v.1kg

Skampi's 13/15 Easy peel

/pak v.1kg

Skampi's 13/15 gepeld

/pak v.1kg

Skampi's 16/20 Easy peel

/pak v.1kg

Skampi's 16/20 gepeld

/kg

Skampi fritti

/pak v.1kg

Garnaalkoppen

/pak v.1kg

Seafood-mix

/pak v.1kg

Langoestine 16/20

/pak v.1kg

Rivierkreeftenvlees`

/pak v.0,5kg

Inktvisring gepaneerd

/pak v.1kg

Inktvisring natuur

/kg

Inktvistubes

/kg

Vismix

/pak v.1kg

Panngasiusrollen

/kg

Rougets barbetsfilets

/pak v.1kg

Venusschelpen

/kg

Kingcrabpoten gekookt

/kg

Schaal- en schelpdieren
Ongepelde garnalen

/kg

Gepelde garnalen

/kg

Langoustine vers

/kg

Mini steur nr 4

/pak v.1kg

Jumbo steur

/pak v.1kg

Cocktailgarnalen

/pak v.1kg

Kreukels

/pak v.1kg

Venusschelpen

/pak v.1kg

Vongolé

/pak v.1kg

Coquilles

/kg

Kreeft 400/500gr levend

/kreeft

Kreeft 500/600gr levend

/kreeft

Kreeft 600/700gr levend

/kreeft

Kreeft 700/800gr levend

/kreeft

Kreeft + 800gr levend

/kreeft

Crab levend

/crab

Scheermessen

/pak v.1kg

Zeekraal (per doosje)

/doosje v.250gr

Oesters 4/0

/kist v.25st.

Creusen nr.2

/stuk

Gerookte produkten
Gestoomde makreel

/stuk

Gerookte makreelfilet natuur

/kg

Gerookte makreelfilet peper

/kg

Gerookte sprot

/kg

Gerookte sprotfilets

/kg

Bruine haring

/stuk

Gerookte kipperfilets

/kg

Gerookte forelfilets (pakje v.100gr bv)

/pak v.100gr

Gerookte zalm voorgesneden

/kg

Gerookte heilbot voorgesneden

/kg

Haring
Bakharing (witte haring)

/stuk

Bakharing gefileerd (witte haring)

/stuk

Geroosterde bakharing

/stuk

Zuurwaren
Klein bokaal pekelharingfilets

/bokaal

Pekelharing los

/stuk

Pekelharing filets los

/stuk

Rolmops natuur

/stuk

Rolmops in mayonaise

/stuk

Lekkerbek natuur

/stuk

Lekkerbek in cocktailsaus

/stuk

Lekkerbek in tartaarsaus

/stuk

Emmer ajuin klein

/emmer

Ajuin, los per kg.

/kg

Mosselen in 't zuur

/kg

Zweedse hapjes

/kg

Olijven - Ansjovis
Ansjovis in lookolie

/kg

Ansjovisspies

/kg

Ansjovis pikant

/kg

Olijven mix met pit

/kg

Groene olijven zonder pit

/kg

Zwarte olijven zonder pit

/kg

Pepper sweet gevuld met roomkaas

/kg

Zongedroogde tomaatjes

/kg

Zongedroogde tomaatjes met bascilicum&parmezaan

/kg

Soepen
Vissoep

/doos v.8dl

Kreeftensoep

/doos v.8dl

Tomatensoep

/doos v.8dl

Bereide gerechten koud
Garnaalcocktail

/stuk

Crabcocktail

/stuk

Ananas zalmsla cocktail

/stuk

Tomaat-garnaal

/stuk

Zalmfilets gekookt

/kg

Glaasje gevuld met tonijn en brunoise van zuiderse groenten

/stuk

Gekookte skampi's met dipsaus

/stuk

Maaltijdschotel

/kg

(aardappelsla,wortelen,sla,tomaten, gerookte zalm en heilbot en vinaigrette)

Noorse schotel

/stuk

Koude schotel met garnaal

/stuk

Koude schotel met gekookte zalm

/stuk

Perzik tonijn klein

/stuk

Kreeft gekookt

/kreeft

Kreeft gekookt/gegarneerd

/kreeft

Fruits de Mer zonder kreeft

/persoon

Fruits De Mer met kreeft

/persoon

Koud visassortiment

/persoon

Groentenassortiment

/persoon

Aardappelsalade

/kg

Pastasalade

/kg

Griekse pastasla

/kg

Koud buffet de luxe zonder kreeft

/persoon

Koud buffet de luxe met kreeft

/persoon

Budgetbuffet

/persoon

Bereide gerechten warm
Gebakken scampi's in een jasje van spekreepjes

/kg

Gevulde visschelp van het huis

/stuk

Gevulde St. Jacobsschelp

/stuk

Taartje met prei en verse zalm

/stuk

Paling in 't groen

/kg

Visvidéevulling

/kg

Zelfbereide garnaalkroketten

/stuk

Zelfbereide kaaskroketten

/stuk

Scampi's van het huis

/kg

Gebakken scampi's in currysaus

/kg

Normandische zeetong met puree

/persoon

Normandische melktong met puree

/persoon

Gebakken coquilles met pasta en tomatenconcassé

/persoon

Zonnevisrolletjes in duglérésaus met puree

/persoon

Melktonrolletjes in garnaalsaus met puree

/persoon

Kabeljauwhaasje in mosterdsaus met puree

/persoon

Zalmfilets in kruidensaus met puree

/persoon

Victoriabaarsfilets in provençaalse saus met puree

/persoon

Duo van vis in fijn groentensaus met puree

/persoon

Grietfilets op een bedje van prei, witte wijnsaus en puree

/persoon

Zeewolffilets in preiroomsaus met puree

/persoon

Zeebaars met zuiders tapenade, champignons en puree

/persoon

Zalmfilets gegrild met asperges en puree

/persoon

Asperges met gerookte zalm en puree

/persoon

Vispannetje met puree

/persoon

Kreeft van het huis

/persoon

Paëlla

/kg

Pasta met gerookte zalm en tuinkruiden

/kg

Tagleatelli in currysaus met scampi's, wortelen en prei

/kg

Spirelli in hongaarse saus met scampi's en paprika's

/kg

Salades
Krabsalade

/kg

Krabsalade met curry

/kg

Krabsalade met echte king crab

/kg

Neptunussla (crab-mandarijntjes en cocktailsaus)

/kg

Tonijnsalade

/kg

Vissalade

/kg

Zalmsalade

/kg

Garnaalsalade

/kg

Mosselen cocktail

/kg

Mosselen tartaar

/kg

Lekkerbeksalade

/kg

Hongaarse haringsalade

/kg

Aspergesalade met verse zalm

/kg

Warme groenten
Gebakken witloof

/kg

Gestoofde prei

/kg

Gestoofde wortelen

/kg

Boontjes met spek

/kg

Warme sauzen
Witte wijnsaus

/liter

Garnaalsaus

/liter

Preiroomsaus

/liter

Mosterdsaus

/liter

Kruidensaus

/liter

Duglérésaus

/liter

Provençaalse saus

/liter

Fijn groentensaus

/liter

Fondue en gourmet
Visfondue

/persoon

Visgourmet

/persoon

Barbecue
Gemarineerde vissaté's

/stuk

Gemarineerde scampibrochette

/stuk

Vispapilotte

/stuk

Gemarineerde tonijnsteaks

/kg

Gemarineerde zalmfilets

/kg

Koude sauzen
Cocktailsaus

/liter

Tartaarsaus

/liter

Mayonaise

/liter

Dillesaus

/liter

Koude looksaus

/liter

Piri piri saus

/liter

Wijnen
WITTE WIJN
Prima Fila Chardonnay

/fles

Pinot Grigio

/fles

Terres Noires

/fles

Oude kaap "Chenin Blanc"

/fles

Oude kaap "Chardonnay"

/fles

Altijdgedacht "Sauvignon blanc"

/fles

RODE WIJN
Principe Spinelli IGT Rosso 2018

/fles

Tra La Terra Barbera D'Asti Superiore

/fles

Montgras "Merlot Chii"

/fles

Rust en vrede "Merlot"

/fles

Oude kaap "Cabernet Sauvignon"

/fles

ROSE WIJN
Rosato Sardi IGT Toscana

/fles

PROSECCO
Prosecco

/fles

cava rosé
Rosato spumate

/fles

MECHELEN
BONHEIDE
KEERBERGEN

O.L.V. WAVER

RIJMENAM

KONINGSHOOIKT

BEERZEL

BERLAAR

LIER

AARSCHOT

LIER

HEIST-OP-DEN-BERG
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WWW.DEZILVERVIS.BE | hello@dezilvervis.be
OPENINGSUREN
maandag, dinsdag & zondag: gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag: 09.00 u. - 18.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 17.00 u.

