
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISHANDEL 

DEDEYSTERE 
www.vishandeldedeystere.be 

 

 

 

 

Markt 15 

8790 WAREGEM 

056/ 60 18 30 
 

Kachtemsestraat 75 

8870 KACHTEM 

051/ 31 79 17 
 

Aperoschotel koud                 € 9.50 / p.p. 
(gerookte rivierpaling, sprotfilets, gebrande zalm en 

scampi) 

Koude aperoglaasjes (6 st.)    € 9,50 /doos 

Wrap van gerookte zalm         € 6,95 /stuk 

Ovenhapjes (12 stuks)             € 10 /doos 

Garnaalballetjes (200g)         € 9,95 /doos 

Gegratineerde oesters             € 2,50 /stuk   

Vissoep                                          € 10,00 /L 

Kreeftensoep   € 12,50/L 

. 

Scampi in sausjes v/h huis         € 7,50 /p.p. 

Papillot van zeebaarsfilet          € 9,95 /p.p. 

Tongfilets in sausje v/h huis     € 8,95 /p.p. 

Coquilleschelp              € 8,50 /stuk 

Visschelp                                       € 6,95 /stuk 

Garnaalkroketten                        € 3,50 /stuk 

Gepaneerde visjes (kinderen)   € 1,95 /stuk 

Half kreeftje met  groentjes  € dagprijs /p.p. 

Visschotel           € 12,95 / p.p.      
Gerookte en gepocheerde zalm, tomaat garnaal, 

langoustine, afgewerkt met groen slaatje        

 

 Oesters per vat genomen 

Zeeuwse creusen  €1,35 / stuk  12 stuks € 15      25 stuks € 25 
 

Fines de Claires M3 €1,45 / stuk  12 stuks € 16 24 stuks € 27 
 

Gillardeau   € 2,50 / stuk   12 stuks € 26     24 stuks € 45 

DE OESTERS PER VAT GENOMEN WORDEN NIET OPENGEDAAN !  



  

 

 

 

 

(incl. koude sausjes, groenten)

1. Visschotel van het huis      € 21 / p.p. 

   gepocheerde schotse zalm, gerookte zalm, gerookte forel, tomaat garnaal, scampi 

2. Deluxe visschotel van het huis     €27 / p.p. 

idem visschotel van het huis + gerookte heilbot, tongrolletje, opgevuld glaasje van het huis, 

langoustine, afgewerkt met fruit        

Tip ! de visschotels kunnen steeds met kreeft verkregen worden !  dagprijs 

Vispannetje v/h huis       € 20 /p.p. 

Tarbotfilets in een champagnesaus     € 25 /p.p. 

Gebakken zalmhaasje met seizoen groente in een vissausje € 18/ p.p. 

Rivierpaling in het groen       € 19/ p.p. 

Bouillabaisse         € 23/ p.p. 

Roodbaarsfilet met julienne groentjes en vissausje  € 20 / p.p. 

Scampi met rijst in rode curry       € 17 / p.p. 

Al onze bereidingen worden met smaak, passie en vakkennis voor u bereid! Gelieve uw bestelling tijdig door te geven. Wij vragen 

uw bestelling via de winkel of via de website door te geven voor een vlot en correct verloop. 

Prettige feestdagen, team vishandel Dedeystere 

 

Visfondue (incl bouillon + sausjes)  € 18 / p.p. 

Visgourmet (incl. sausjes)               € 18 / p.p. 

Plateau fruits de mer 

oesters,  langoustines, wulken, krabbepoten €23 / p.p. 

garnalen, scampi, kreukels, mosseltjes….   

Plateau fruits de mer Deluxe  

Idem plateau fruits de mer  

+ ½ kreeft, King krab, gillardeau oesters              € 49 / p.p. 

(samenstelling kan wijzigen naargelang de aanvoer !!!) 

Groenteschotel     € 3,50 / p.p. 

Koude aardappelsalade   € 3,50 / p.p. 

Aardappelpuree    € 3,50 / p.p. 

Aardappelgratin    € 3,50 / p.p. 

Rijst       € 3,50 / p.p.


