MEENSESTEENWEG 266 8870 IZEGEM 051 315979

APERITIEF
Warme hapjesbox

€ 8 / pers

( 4 warme hapjes / pers )
* Scampi van de chef
* Tongrolletje, grijze garnalen en bladspinazie
* Noorse zalm, fijne groentjes en cajunsausje
* Rivierlotte, preireepjes en saffraansaus

Selectie koude hapjes

€ 10 / pers

( 4 koude hapjes / pers )
* Gerookte tarbotmousse
* Millefeuille van zalm, mascarpone en fijne kruiden
* Quinoa, gerookte forel en komkommer
* Krabsnoepje met erwtenzalfje

Gemengde hapjes

€ 10 / pers

* Scampi van de chef
* Tongrolletje, grijze garnalen en bladspinazie
* Rivierlotte, preireepjes en saffraansaus
* Millefeuille van zalm, mascarpone en fijne kruiden
* Krabsnoepje met erwtenzalfje

ONZE WIJNTIP
*Chemin de la Pinède Chardonnay

€ 9,50 / fles

*Pavillon Royal Jurançon sec

€ 13,00 / fles

*Bourgogne Aligoté

€ 16,00 / fles

*Chablis le finage

€ 20,00 / fles

Tapas bordjes

€ 4,25 / stuk

* Kort gebakken tonijnreepjes op oosterse wijze
* Carpacio coquilles, treffelolie en amandelschilfers
* Duo van gerookte zalm en gemarineerde zalm met fijne kruiden
* Klassieke mini garnaalcoctail
* Quinoa, tikki masalla en gerookte rivierpalingfilet

Hapjes creatie van de chef
* Zeeuwse oester gevuld met prei, wortel, garnalen en champagnesaus
* Mini pizza met zonnevis en krab
* Mini quishe met zalm, krab, prei en kaas
* Mini croque met gerookte zalm en boursin
* Mini coquille schelpjes

€ 2,30 / stuk
€ 1,50 / stuk
€ 1,95 / stuk
€ 2,00 / stuk
€ 2,25 / stuk

Aperitiefschotel
* een rijkelijk gevulde schotel voor aperitief met o.a.
warmgerookte zalm, heilbotstukken, gerookte zalm,
zalmmousse, palingbuikjes, gemarineerde ansjovis,
ansjovisspiesje, ongepelde garnalen, kreukels, wulkenvlees,
olijven, koude oester, krabpootjes in de look, haring dille, enz .....
Dit alles kan speciaal gepresenteerd worden in onze
befaamde “ Aqua Fish bootjes”

€ 13,95 / pers

APERITIEF
CAROUSEL
Dagelijks een ruim aanbod
van tapashapjes in onze
THEATRE OF FISH
* CALAMARES ORIENTALE
* TAPENADES
* VERSCHILLENDE SOORTEN OLIJVEN
* ANSJOVIS
* HARINGSALADES
* GAMBA’S IN DE LOOK
* KRABKLAUWEN IN DE LOOK
* TOMATEN CARPACIO
* GEDROOGDE TOMAATJES NATUUR
* GEDROOGDE TOMAATJES BASILICUM
* ZUIVERE INKTVIS
* MINI ROLMOPS

TRENDY FOOD
TAPAS
Tapasschotel “ ROYALE “

€ 30 / pers

* vissersoepje
* glaasje gerookte tarbotmousse + glaasje met krabsnoepje en erwtenmousse
* warm hapje met Rivierlotte, saffraansaus
* mini pizza
* mini quishe met krab, zalm en 3 kazen
* scampispiesje met roze pepersaus
* zuiderse paëlla
* tongfilet, bladspinazie en witte wijnsaus

Alles verpakt in vuurvaste schotels
“ FOOD SHARING “

* warme pastasalade met zalm en choronsausje
* zonnevisrolletje met graanmosterdsaus

Tapas schotel is verkrijgbaar vanaf 6 pers op bestelling

SOEPEN
* kreeftensoep met stukjes kreeft

€ 10,00/Liter

* vissersoepje met garnituur

€ 7,50/Liter

* wortelsoep met gerookte heilbot

€ 7,00/Liter

* mosselsoepje met vleugje curry

€ 7,00/Liter

VOORGERECHT
Koude voorgerechten

* Holle Zeeuwse oesters met citroen 6 stuks

€ 12,00 / pers

* Platte Zeeuwse oesters met citroen 6 stuks

€ 18,00 / pers

* Salade Folle : ½ kreeft, foie gras, gerookte zalm en garnaaltjes

€ 26,00 / pers

* Carpacio van zalm en coquilles, rode ui ringen en frisse marinade

€ 14,00 / pers

* Chef’s bordje met 7 soorten fijne delicatessen en garnituur

€ 16,00 / pers

Warme voorgerechten

* Bouilliabaisse van de chef met noordzeevis en langoustine

€ 12,50 / pers

* Klassieke vispan van het huis in zachte witte wijnsaus

€ 14,00 / pers

* Vierluik van zalm, tong, scampi en coquille met prei en wortelen

€ 18,00 / pers

* St. Jacobsvruchten op de klassieke wijze

€ 12,00 / pers

* Haasje van kabeljauw, bladspinazie en gerookte zalm in
zachte saffraansaus

€ 15,00 / pers

TIP VAN DE CHEF
Maak uw eigen
“ FOOD SHARING CONCEPT “
kies verschillende ovenschotels
en plaats deze op tafel,
iedereen bedient zich en
proeft zo verschillende gerechten.
Hetzelfde kan gedaan worden
met de bijgerechten

OVENSCHOTELS
( kant en klaar, enkel opwarmen in de oven)
* Stoofpotje wonderbaarlijke visvangst met saffraansaus

€ 25,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Stoofpotje van zalm met brunoise groenten en cajunsaus

€ 28,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Normandisch stoofpotje, tong zalm, rivierlotte,garnaal,champignons en mosselen

€ 25,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Stoofpotje rivierlotte met bladspinazie, reuzegarnalen en witte wijnsaus

€ 22,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Chef’s stoofpotje met rivierlotte, regenboogwortels in choronsaus

€ 24,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Rivierpaling in de room, in t’groen, provencaal of van de chef

€ 45,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20’ op 180°

* Tongrolletjes bereid door de chef met saus naar keuze

€ 25,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

* Coquilles en scampi’s op z’n best op grootmoeders wijze

€ 42,00 / kg

Oven voorverwarmen en 20’ op 180°

* Zuiderse paëlla in eigen huis vervaardigd
Oven voorverwarmen en 20 - 25’ op 180°

BIJGERECHTEN
* Verse voorgebakken frietjes

€ 2,15 / kg

* Gemengde rijst met groentjes

€ 1,75 / pers

* Duchesse aardappelen

€ 3,00 / pers

* Verse aardappelkroketjes

€ 0,25 / stuk

* Gebakken krieltjes met
groene kruiden

€ 2,50 / pers

€ 20,00 / kg

HOOFDGERECHT
* Bouilliabaisse van de chef met noordzeevis en langoustine
* Klassieke vispan van het huis in zachte witte wijnsaus

€ 17,50 / pers
€ 21,00 / pers

* Vierluik van zalm, tong, scampi en coquille met julienne van
prei en wortel a la nage bereid

€ 24,00 / pers

* Filet van tong, gerookte zalmsnippers, bladspinazie,
garnalen in een saffraansausje

€ 18,00 / pers

* Haasje van kabeljauw met bladspinazie, gerookte zalm
in safraansaus

€ 21,00 / pers

* Gebakken koolvishaasje met wokgroentjes en fijne kruiden
in Italiaanse saus

€ 18,00 / pers

* Visbrochet van Noordzeevis in roze pepersaus

€ 21,00 / pers

BIJGERECHTEN
* Verse voorgebakken frietjes

€ 2,15 / kg

* Gemengde rijst met groentjes

€ 1,75 / pers

* Duchesse aardappelen

€ 3,00 / pers

* Verse aardappelkroketjes

€ 0,25 / stuk

* Gebakken krieltjes met
groene kruiden

€ 2,50 / pers

KREEFTBEREIDING
Dagprijs + € 4,50 / pers

Warm bereid

* l’amoricaine : licht pikant roomsaus, getomateerd en geflambeerd met Cognac
Oven voorverwarmen en 15 - 20’ op 180°

* à la nage : fijne groentensaus
Oven voorverwarmen en 15 - 20’ op 180°

* van de Chef : verse tuinkruiden en hoeveboter
Oven voorverwarmen en 15 - 20’ op 180°

Koud bereid
* Belle vue: met tomaat garnaal, eitje en

Dagprijs + € 7,00 / pers

verse groentjes

Gemiddelde dagprijs kreeften ( dagprijs kennen wij vanaf 18 December)
* 500 - 600 gram:

30 € / stuk

* 600 - 700 gram:

35 € / stuk

* 700 - 800 gram:

40 € / stuk

Verse kreeften dagelijks te verkrijgen in eigen homarium

KOUDE BUFFETTEN
Koud buffet à

€ 26,00 / pers

Tomaat garnaal, opgevuld eitje, gestoomde gamba,
kiwi met krabsalade, gestoomd tongrolletje, gerookte makreel,
gerookte zalm, gerookte forelfilet, palingbuikje, gerookte heilbot,
gestoomde zalm, Sausen en groenten inbegrepen

Koud buffet à

€ 35,00 / pers

Tomaat garnaal, opgevuld eitje, gestoomde gamba, gestoomd
tongrolletje, gerookte zalm, gerookte heilbot, gestoomde zalm,
½ gekookte kreeft, gekookte langoustine, gestoomde reuzescampi,
warmgerookte zalm, Sausen en groenten inbegrepen

BIJGERECHTEN
* Verse voorgebakken frietjes

€ 2,15 / kg

* Gemengde rijst met groentjes

€ 1,75 / pers

* Koude aardappelen in vinaigrette € 1,95 / pers

FRUITS DE MER
½ kreeft
oester
reuze scampi
scampi’s
gamba’s
kreukels
wulken
wulkenvlees
ongepelde garnalen
mosselen
royale garnaal
pandalous
krabbepoten

Hoofdgerecht
€ 38 / pers
Voorgerecht
€ 23 / pers

FONDUE / GRILL
Visfondue

€ 22,00 / pers

* 11 geselecteerde en fijne vissoorten
voor u smaakvol gepresenteerd.
bijhorende 3 warme sausjes en
bouillion inbegrepen

Visgourmet

€ 22,00 / pers

* 11 geselecteerde en fijne vissoorten
voor u smaakvol gepaneerd of gemarineerd
met bijhorende warme sausjes

EINDEJAARMENU’S
Menu “ populair “
* Tongrolletjes met gerookte zalmsnippers met preireepjes en bieslook in mousselinesaus
* Zachte paprika- tomaat roomsoep
* Gebakken koolvishaasje met courgettereepjes en regenboogwortels in choronsaus
* Duchesse aardappelen, kroketjes of verse frieten
* ½ fles witte huiswijn inbegrepen

€ 28 / pers

Menu “ de luxe “
* Duo van rivierlotte en scampi met fijne groentenjulienne in zachte roze pepersaus
* Bisque van grijze garnalen met vleugje room
* Duo van schelvis en pladijs met boschampignons, bladspinazie en boontjes in
graanmosterdsaus
* Duchesse aardappelen, kroketjes of verse frieten
* ½ fles witte huiswijn inbegrepen

€ 33 / pers
OOK TE VERKRIJGEN

1ste en 2de weekend van januari 2020

PRAKTISCH
* alle prijzen en gerechten uit vorige folders zijn niet meer geldig.
* er worden geen bestellingen via email genoteerd
* bij extreme prijsstijging van onze grondstoffen kunnen
de prijzen stijgen, dit wordt op tijd medegedeeld
* voor uw leeggoed wordt een waarborg van 25 eur gevraagd,
dit dient contant betaald te worden
* Bestellingen voor de feesten kunnen op voorhand betaald worden met bancontact
of cash, zodat de afhaling van uw bestelling vlot kan verlopen

INFO
Aqua Fish BVBA
Meensesteenweg 266
8870 Izegem
Tel 051 31 59 79
info@aquafish.be
www.aquafish.be

LOCATIE

BESTELLING AFHALEN
Kerstavond: bestellingen afhalen

Tussen 13u30 en 16 u

Kerstdag: bestellingen afhalen

Tussen 10u30 en 11 u

Oudejaarsavond: bestellingen afhalen

Tussen 13u30 en 16 u

Vergeet uw waarborg van 25 € cash niet !!!!!

OPEN EINDEJAAR
Vrijdag 20/12 en 27/12:

Open van 8 - 12u30 13u30 - 17u

Zaterdag 21/12 en 28/12:

Open van 8 - 12u30 13u30 - 17u

Zondag 22/12 en 29/12:

GESLOTEN

Maandag 23/12 en 30/12: Open van 13u30 - 17u
Dinsdag 24/12 en 31/12:

Open van 8 - 12u30 13u30 - 16u

Woensdag 25/12:

Open van 10u30 - 11u enkel voor bestelling

Donderdag 26/12:

LEEGGOED TERUGBRENGEN
8u - 12u 13u30 - 16u

Woensdag 1/1 Donderdag 2/1 Vrijdag 3/1: GESLOTEN
We zijn terug open vanaf Zaterdag 4/1/2020

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en smakelijk eten

