MENU (vanaf 2 personen) 		

35.50/pp

500gr
800gr

10.50/pers
15.50/pers

16.50/pers
30.50/pers
23.50/pers
43.50/pers
5.00/pers

Bretoense vissoep met rouille en croutons
Tongfilets op Normandische wijze
Dessert
Extra tussengerecht 			19.00/pp
Halve kreeft (500gr) gegarnierd met verse groentjes
FIJNPROEVERSMENU (vanaf 2 personen) 62.90/pp

Oesters Fines de Claires (3 stuks/pp)
Deluxe bisque van kreeft (met stukjes kreeft)
King krab met kruidenboter en kerstomaatjes
Duo van tong en tarbot met vergeten groentjes
(aardpeer, pastinaak, gele wortel en pompoen)
en garnaalsaus
Dessert
BESTEL TIJDIG VOOR DE FEESTDAGEN
Bestellen kan in de winkel of telefonisch, NIET via mail.

Koude schotels
ZALMSCHOTEL

Deze prijslijst is geldig vanaf 12/11/2018 en vervangt alle voorgaande
prijslijsten. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds onder voorbehoud van dagprijzen.

35.90/pers
rs, 3 creuses, ongepelde garnalen, kreukels, langoustines,

5.00/st
8.50/st
dagprijs
dagprijs

Wijnsuggesties in de winkel

KREEFTSCHOTEL ½ kreeft 500gr
volledige kreeft 500gr
½ kreeft 800gr
volledige kreeft 800gr
+ tomaat garnaal

10.50/pers
15.50/pers
16.50/pers
30.50/pers
23.50/pers
43.50/pers
5.00/pers

9 - 16
gesloten
9 - 15
10 - 11
12 - 18

Alle koude schotels wor-den
gegarnierd met verse groentjes, 3 koude sausjes en aardappelsalade

GEVARIEERDE VISSCHOTEL
25.50/pers
gekookte zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal, scampi en gamba

ZEEVRUCHTENSCHOTEL
35.90/pers
halve kreeft 500gr, 3 Zeeuwse oesters, 3 creuses, ongepelde garnalen, kreukels, langoustines,
krabbenpoten, gamba’s en wulken
+ king krab
42.90/pers

35.50/pers
kte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal, scampi, gamba

18.90/pers
svruchten, zalmfilet, victoriabaarsfilet, gamba’s en scampi
1 warm sausje inbegrepen

zalmfilet 220gr
zalmfilet 220gr + tomaat garnaal

VISSCHOTEL DELUXE
35.50/pers
gekookte zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal, scampi, gamba
en halve kreeft 500gr

Alle koude schotels wor-den
gegarnierd met verse groentjes, 3 koude sausjes en aardappelsalade

25.50/pers
kte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal, scampi en gamba

42.90/pers

OPENINGSUREN:
Zaterdag 22/12 en 29/12:
Zondag 23/12 en 30/12:
Maandag 24/12 en 31/12:
Dinsdag 25/12 en 01/01:
Woensdag 26/12:

Vishandel - Tr aiteur

Nieuwstraat 46 1730 ASSE
02 452 55 38
www.boelasse.be

OPGELET!
OP MAANDAG 31/12 IS ER
GEEN WINKELVERKOOP
EN IS HET ENKEL MOGELIJK
BESTELLINGEN AF TE HALEN!

Fondue/Gourmet
18.90/pers
Tongfilet, kabeljauwhaasje, sint-jacobsvruchten, zalmfilet, victoriabaarsfilet, gamba’s en scampi
aardappelsalade, 3 koude sausjes en 1 warm sausje inbegrepen
Bbq/Grill
Scampibrochette
Visbrochette
(gemarineerde) gamba’s
Tonijn
Papillotte (kabeljauw, zalm en groentjes)

5.00/st
8.50/st
dagprijs
dagprijs
7.50/st

Wijnsuggesties in de winkel

VERDER
Een uitgebreid assortiment dagverse vis (zalm, kabeljauw, tong, pladijs, tonijn, zeebaars, dorade, victoriabaars,
griet, tarbot,…)
Schaal- en schelpdieren (mosselen, krabbepoten, wulken, garnalen, gamba’s, oesters, kreeft,…)
Koude schoteltjes voor een snelle hap (tomaat garnaal, zalm, gemengd, garnaal,…)
Verse visslaatjes (krabsalade, vissalade, noordzeevissalade, tonijnsalade, zalmsalade,…)

Vishandel - Tr aiteur

Nieuwstraat 46
1730 ASSE
02 452 55 38
Nieuwstraat 46 1730 ASSE
0 2 4 5 2 5 5 3 8 w w w. b o e l a s s e . b e
boelasse@outlook.com
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+ tomaat garnaal

Bestel tijdig voor de feestdagen

FEESTFOLDER 2018-2019

Sint-Jacobsschelp

APERO

WARME HOOFDGERECHTEN

Oester Fine Champagne		
3.90/st
Kaasballetjes							
4.50/schaaltje
Garnaalballetjes						
7.50/schaaltje
Assortiment warme ovenhapjes (3 ≠ soorten)			
7.50/schaaltje
Mini-garnaalcocktail					
5.50/st
Sushi								
15.90/schaaltje
Aperoschotel (+/- 4 pers.)					
16.50/schotel
(ongepelde garnalen, kreukels, olijven, wulken, ansjovis, zongedroogde tomaten, poulpos)

8.00/liter
12.50/liter
18.90/liter
23.90/pp

OESTERS
CREUSES
ZEEUWSE OESTERS				
Franse Fines de claires		
1.80/st
3°°°				2.30/st
Gillardeau			
2.80/st
4°°°°				2.80/st
5°°°°°				3.00/st
Alle oesters worden gratis geopend
6°°°°°°				3.20/st

VOORGERECHTEN
Kaaskroket								
Garnaalkroket								
St-Jacobsschelp								
Visschelp								
Ravioli gevuld met kreeft en tomaat-mascarponesaus			
Scampi diabolique 							
King Krab met kruidenboter en kerstomaatjes				
Halve kreeft (500gr) met kruidenboter en kerstomaatjes of à la nage

19.90/pp
17.90/pp
17.90/pp
24.90/pp
17.90/pp
19.90/pp
35.90/pp

inclusief pommes duchesse of aardappelkroketjes

SOEPEN
Bretoense vissoep							
Bisque van kreeft							
Deluxe bisque van kreeft (met stukjes kreeft)			
Bouillabaisse (incl rouille, kaas en croutons)				

Vispannetje Deluxe (kabeljauwhaasje, tongrolletjes, coquille, garnalen en kaas)
Tongfilets op Normandische wijze					
Tongfilets op een bedje van gestoofde prei en garnaalsaus			
Paling in ’t groen / rood							
Kabeljauwhaasje met fijne groentjes, witte wijnsaus en garnaaltjes		
Grietfilet met verse boschampignons en zacht mosterdsausje		
Volledige kreeft (500gr) met kruidenboter en kerstomaatjes of à la nage

1.80/st
3.60/st
9.50/st
6.50/st
13.90/pp
10.90/pp
26.90/pp
19.90/pp

KOUDE SCHOTELS

(vanaf 2 personen)

ZALMSCHOTELS
Gekookte zalmfilet (220gr) gegarnierd met tomaat garnaal		
Gekookte zalmfilet (220gr) gegarnierd met tomaat garnaal + pêche-tonijn
Gekookte zalmfilet (220gr) gegarnierd met tomaat garnaal + ½ kreeft (500gr)
GEVARIEERDE VISSCHOTEL 				
Gekookte zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal,
scampi en gamba					

19.90/pp
22.40/pp
34.90/pp
29.90/pp

VISSCHOTEL DELUXE 				
44.90/pp
Halve kreeft (500gr), gekookte zalm, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat
garnaal, scampi en gamba					
ZEEVRUCHTENSCHOTEL		
38.90/pp
Halve kreeft (500gr), Fines de claires, platte Zeeuwse oesters, verse ongepelde garnalen,
kreukels, langoustines, krabbenpoten, gamba en wulken + King krab		
48.90/pp
KREEFTSCHOTELS
Halve kreeft (500gr) gegarnierd 							19.90/pp
Volledige kreeft (500gr) gegarnierd			
37.80/pp
+ tomaat garnaal					
+6.90/pp
Halve kreeft (700gr) gegarnierd			
28.90/pp
Volledige kreeft (700gr) gegarnierd			
55.80/pp
+ tomaat garnaal					
+6.90/pp

FEESTFOLDER 2018-2019

LEVENDE/GEKOOKTE KREEFT			

Dagprijs

Alle koude schotels inclusief 3 koude sausjes en aardappelsalade

