
Lampestraat 89, 8510 Kortrijk-Rollegem
Tel : 056/41.84.19

Di 20 dec 07u45 - 12u45  &  13u45 - 18u15 
Wo 21 dec 07u45 - 12u45  &  13u45 - 18u15 
Do 22 dec 07u45 - 12u45  &  13u45 - 18u15
Vri 23 dec 07u45 - 12u45  &  ‘s middags gesloten
Za 24 dec doorlopend open van 8u tot 16u30

Zo 25 dec 10u30 - 11u30

Za 31 dec uitzonderlijk open van 9u30 tot 12u30 (enkel op bestelling)

OPENINGSUREN KERSTPERIODE 2022

EINDEJAAR

Gelieve ter plaatse te bestellen
Wij wensen iedereen prettige feesten!

De winkel zal gesloten zijn van 27 december 2022 tot en met 3 januari 
Uitgezonderd op zaterdag 31 december van 9u30 tot 12u30 voor de 

afhaling van de bestellingen !!!
We zijn er graag terug op woensdag 4 januari 2023

2022
AFHALING oesters geopend en gekookte en gesneden kreeften vanaf 11u
AFHALING koude schotel en fruits de mer vanaf 15u.

Ten laatste op zaterdag 17 december 2022

AFHALING koude schotels en fruits de mer

TE VERKRIJGEN OP ZATERDAG 31 DEC
Levende of gekookte (gesneden) kreeften Visserschelpje 

Oesters (open of niet open)  Coquilles st. Jaques

Aperitiefpizza    Coquilles st. Jaques in champagnesaus

Garnaalkroket (mini of normaal)  Vispan in witte wijnsaus

Kaaskroket (mini of normaal)  Vispan royal (garnalensaus)

Mini-coquilles in champagnesaus

Oesters in champagnesaus 

(gevuld met spinazie of fijne groentjes)



Levende Canadese kreeften
500 à 600 gr/st dagprijs
600 à 700 gr/st dagprijs
700 à 800 gr/st dagprijs
900 à 1000 gr/st dagprijs

Te verkrijgen

(Op voorhand te bestellen)
Deze kreeften kunnen gekookt & 
gesneden verkregen worden.
Gelieve deze af te halen tussen 
11h00 en 16h30

Zeeuwse oesters
Creuses nr 3   € 2,10/st

De oesters kunnen op aanvraag 
open gemaakt worden (+ €0,20/st)
Gelieve deze af te halen tussen 
11h00 en 16h30

Mini kaaskroket     € 0,75/st
Mini garnaalkroket     € 1,15/st
Aperitiefpizza      € 1,70/st
Aperitief bouchez van vis    € 1,25/st
Mini-coquilles in champagnesaus   € 1,70/st
Warm gevulde toastjes    € 1,00/st
Gevulde warme oesters    € 2,85/st
(vulling met spinazie of fijne groentjes)

Aperitiefhapjes

Visserschelpje     € 7,50/st
Coquilles St. Jaques     € 9,50/st
Coquilles St. Jaques in champagnesaus  € 9,80/st
Vispan in witte wijnsaus    € 12,50/st
Vispan royal (garnalensaus)   € 13,00/st
Gebakken scampi’s in duivelsaus (6st pp) € 10,00/st

Bereide gerechten

Huisbereide salades
Kaaskroketten
Garnaalkroketten
Aardappelkroketten

Ook te verkrijgen

1) koude versierde schotel met: gestoomde zalm, tomaatgarnaal, 
eitje gevuld met krabsla, gerookte zalm, gerookte heilbot, perzik 
met tonijn gestoomd kabeljauwhaasje, gekookte scampi’s.
Vergezeld van: gemengde sla, gerapte wortelen, witte koolsla, 
broccoli en bloemkool.
+ tartaar en cocktailsaus
      prijs: € 29,00 per persoon

Koude schotels (enkel afhaling op 24/12 tussen 15u30 en 16u30)
(enkel afhaling op 25/12 tussen 10u30 en 11u30)

Franse oesters
Fines de claires nr 3 € 1,55/st
Gillardeau’s nr 3  € 2,90/st

(grevelingen)

2) koude versierde schotel met: gestoomde zalm , tomaat garnaal, 
eitje gevuld met krabsla, gerookte zalm, gerookte heilbot,perzik 
met tonijn, gekookte scampi’s, gekookte gamba’s, glaasje forel-
mousse, hoorntje met gandaham en meloen.
Vergezeld van: gemengde sla, geraspte wortelen, witte koolsla, 
broccoli en bloemkool
+ tartaar en cocktailsaus
      prijs: € 32,00 per persoon

3) zeevruchtenschotel (FRUITS DE MER): zeeuwse oesters, gekook-
te kreukels, gekookte wulken, gekookte krabscharen, ongepelde 
garnalen, koningsgarnalen, gekookte scampi’s, gekookte gamba’s, 
gekookte langoustines, rivierkreeftjes.
+ tartaar en cocktailsaus
      prijs: € 31,00 per persoon
             met halve canadese kreeft € 16,00 extraRode vissoep

Garnaalsoep
Kreeftensoep


