
Gerookte zalmpaté 5 € / 100g

Carpaccio van tonijn, zalm en Sint-Jacobs met speciaal sausje en kaasschilfers 11 € / persoon

Zalmtaart met gerookte zalm 4,50 € / persoon

Koude zalm gegarnierd met groentjes met cocktailsaus 16 € / persoon

Koude zalm gegarnierd met groentjes en tomaat-garnaal met cocktailsaus 20 € / persoon

Koude aardappelsla 8 € / kilo

Scampi in duivelsaus met cognac 1,70 € / stuk

Tomaat met Noordzeegarnaal en fijnen groentjes 10 € / persoon

Garnaalcocktail 8,50 € / persoon

Verse garnaalkroketten 4,50 € / stuk

Kabeljauw en zalm in schelp op Normandische wijze 7 € / persoon

Gebakken Sint-Jacobsmosselen in schelp op Normandische wijze 9 € / persoon

Gebakken Sint-Jacobsmosselen in schelp met groentjes 9 € / persoon

Verse kreeftensoep 20 € / liter

Verse vissoep 12 € / liter

Speciale zeevruchtenschotel met oesters, kreukels, escargots, pandalus, mosselen, venus,

                                          scampi, langoestines, gamba's, krabpoten en rivierkreeftjes 28 € / persoon

                                          kan aangevuld worden met kreeft of hele krab dagprijs

Zeeuwse holle oesters middel (geopend) 1,40 € / stuk

Zeeuwse platte oester 4/0 (geopend) 2,60 € / stuk

Koude Canadese kreeftenschotel gegarnierd dagprijs

Warme Canadese kreeftenschotel met armoricainesaus dagprijs

Paling met groene kruiden 33 € / kilo

Paling met tomaat en champignons 33 € / kilo

Paling in fijne roomsaus en champignons 33 € / kilo

Gerookte visschotel met decoratie van zalm, heilbot, paling en forel + kruidensaus 18 € / persoon

Gerookte visschotel royal met tomaat-garnaal en scampi en kruidensaus 22 € / persoon

Warme zalm met kreeftensausje, garnalen, broccoli en puree 22 € / persoon

Warme zalm geparfumeerd met sinaas, arpergestukjes, garnalen en puree 22 € / persoon

Warme zalm met krokante groentjes scampi en puree 22 € / persoon

Warme zalm met preisnippers in tomatensausje en puree 22 € / persoon

Noordzeetong uit Normandië (mosselen, scampi, garnaal, champignons) en puree 25 € / persoon

Noordzeetong met krokante groentjes, champignons, scampi en puree 25 € / persoon

Noordzeetong met kreeftensausje, broccoli, garnalen en puree 25 € / persoon

Noordzeetong met gebakken witloof, preisnippers en puree 25 € / persoon

Noordzeetong met witloof in mosterdsaus met garnalen en puree 25 € / persoon

Duo van tongreepjes met zalmstukjes en puree (bereidingswijze zie Noordzeetong) 24 € / persoon

Visfondue of -gourmet :   zalm, zeewolf, Sint-Jacobs, roodbaars, tongschar, zwaardvis, 

                                        scampi, mosselen, koude en warme sausjes, bouillon 16 € / persoon

Koude groentenschotel 5 € / persoon

Uw visspeciaalzaak sinds 1982

Kwaliteit is onze garantie - Prijzen onder voorbehoud - Bestel tijdig !

Deze gerechten zijn het ganse jaar verkrijgbaar

VISHANDEL FLIPPER
Dijkstraat 4 - Dendermonde - 052 21 14 86

www.vishandelflipper.be  

info@vishandelflipper.be


