
DE NAYERSTRAAT 2 - 9470 DENDERLEEUW 
TEL. 053 68 02 50 

WWW.VISHANDEL-AQUALIS.BE 

PRIJSLIJST 
EINDEJAARSFEESTEN 2022

AANDACHT 
Uiterlijke besteldatum voor Kerst: 

voor traiteurdienst t.e.m. 18 december 
voor verse vis t.e.m. 18 december 

 Uiterlijke besteldatum voor Nieuwjaar: 
voor traiteurdienst t.e.m. 25 december 

voor verse vis t.e.m. 25 december 
Tijdig bestellen is de boodschap! 

Enkel bestellingen via e-mail, telefonisch 
en in de winkel worden aanvaard. 

Bestellen kan niet via Facebook, Instagram, ... 

Wij behouden het recht wegens volboeking 
vroegtijdig af te sluiten! 

Alsook wijzigingen na respectievelijk 20 en 
27 december zijn niet meer mogelijk. 

Mocht er Covid optreden in ons team zijn wij 
genoodzaakt om de bestellingen te annuleren. 

Prettige Feesten! 
Vanwege Marc, Hyacintha, Magnus 

en het volledige team

Bezoek onze website 
www.vishandel-aqualis.be

Oester- en zeevruchtenschotels 
vanaf minimum 2 personen 
Oesters (creuses of platte zeeuwse 0000)*          € 2,00 
(geopende oesters enkel vanaf 18.00 uur)  
Zeevruchtenschotel met halve kreeft* ± € 52,00 
enkel vanaf 18.00 uur! 
(1/2 kreeft, oesters, schaal- & schelpdieren)  
Upgrade: sneeuwkrab* € 7,00 p.p. 
 
DESSERT 
Duo van chocolademousse € 4,00 

 
*Opgegeven prijs = richtprijs

OPENINGSUREN FEESTDAGEN: 
Woensdag 21/12 en 28/12 van 10 tot18 uur 
Donderdag 22/12 en 29/12 van 10 tot 18 uur 
Vrijdag 23/12 en 30/12 gesloten 
Zaterdag 24/12 en 31/12 van 10 tot 18 uur 
Zondag 25/12 en 01/01 van 11 tot 13 uur 

De winkel zal terug open zijn 
vanaf donderdag 05 januari

 Alle prijzen zijn per persoon,  
per liter of per stuk.
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Amuses (3 stuks) 
ddd 

Tong - Beurre blanc - Fijne groenten 
OF 

Kreeft - Tijm - Boter 
(mits toeslag: ± € 11) 

ddd 
Soepje - Wilde bos champignons 

ddd 

Kalfsmignonette - Wintergroenten 
Truffelsaus - Kroket 

ddd 

Duo van chocolademousse 

Menuprijs: € 53 p.p.

Kerst- en 
Eindejaarsmenu



WARME HOOFDGERECHTEN - VIS 

Tongrolletjes Normandisch (5 st.)  €  18,00 

Tongrolletjes in een kreeftensaus (5 st.)          € 18,00 

Kabeljauwhaasje met fijne groentjes € 20,00 
in een botersausje  

Kabeljauwhaasje met fijne groentjes € 20,00 
in witte wijnsaus  

Kabeljauwhaasje in een preiroomsaus € 20,00 

Kreeft "Armoricaine"* ± € 45,00 
getomatteerde saus met fijne groentjes en pasta 

Kreeft met tijmkruidenboter & pasta* ± € 45,00 

AANDACHT: PUREE IS NIET INBEGREPEN, 

PUREE OF 
KROKETTEN KUNNEN BIJBESTELD WORDEN !!! 

WARME HOOFDGERECHTEN - VLEES 

Kalfsmignonette met wintergarnituur, € 29,00  
truffelsausje en kroketjes 

Varkenswangetjes in een sausje van € 25,00  
zwarte peper & bruin bier, 
wilde champignons en kroketjes 

AARDAPPELEN 

Aardappelpuree (per portie) € 3,00 
Aardappelkroketten (per stuk) € 0,35 
Aardappelgratin (per portie) € 5,00  
*Opgegeven prijs = richtprijs

APERITIEFHAPJES  

Gekruide kippeboutjes met chili-saus € 1,10 
Mini sint-jacobsschelpen € 2,00 
Aperitiefglaasjes vanaf 6 st. (per stuk) € 2,20 
Mini garnaalkroketje vanaf 6 st. (per stuk)      € 1,00 
Mini kaaskroketje vanaf 6 st. (per stuk)          € 0,60 
Belgian Caviar 30g ‘GOLD’ € 47,50 
Zuiderse quiche (± 150g) € 4,50 
Mini pizza vanaf 6 st. (per stuk) € 1,20 
Mini bruschetta vanaf 4 st. (per stuk) € 1,20 
Gegratineerde oesters vanaf 6 st. (per stuk)   € 2,50  
Aperospiesjes, olijven, zongedroogde tomaatjes, 
enz... kunnen in de winkel verkregen worden. 

KOUDE VOORGERECHTEN 

Noordzeebordje € 17,00 
(zalm, krab, garnaal, gerookte forel, 
gerookte zalm, pandalus) 
1/2 kreeft "schoonzicht" 600g ± € 24,50 
Rundscarpaccio met notenolie en        € 15,00 
oude parmesankaas 
Duo van Foie Gras met wildpaté, € 18,00 
uienconfijt en toast 

KOUD HOOFDGERECHT 
Bordje met lekkers uit de zee € 24,00 
individuele koude schotel als hoofdgerecht

WARME VOORGERECHTEN 

St.-jacobsschelp "AQUALIS" € 14,00 
Kaaskroketten (per stuk) € 2,20 
Garnaalkroketten (per stuk) € 3,80 
Normandische tongrolletjes (3 stuks) € 12,00 
Tongrolletjes in een kreeftensaus (3 st.) € 12,00 
Scampi's van de chef € 13,00 
1/2 kreeft "Armoricaine" 600g* ± € 24,50 
1/2 kreeft met kruidenboter 600g* ± € 24,50 
Nieuwpoorts vispannetje   € 16,00 
(eigen pannetjes kunnen binnengebracht worden) 

*Opgegeven prijs = richtprijs 
 

Om uw gerechten op te warmen: 
30 minuten in een voorverwarmde 

oven op 180 graden. 

SOEPEN 
(prijs per liter 1 liter = 3 personen) 
Oostendse vissoep € 8,00 
Pompoensoepje met chorizo & kruidenkaas   € 8,00 
Romig soepje van wilde boschampignons      € 8,00  
Bisque van garnalen € 12,00 
Rouille (per portie) € 4,00 

Bezoek onze website 
www.vishandel-aqualis.be


