
menu VAN DE CHEF

2 MINI COQUILLES 'HOLLANDAISE'2 MINI COQUILLES 'HOLLANDAISE'
••••••

TRIO VAN AMBACHTELIJK GEROOKTTRIO VAN AMBACHTELIJK GEROOKT
zalm - paling - forel - mierikswortel

••••••

VISPANNETJEVISPANNETJE
3 soorten Noordzeevis in kreeftensaus

••••••

TARBOTTARBOT
blanke boter - rivierkreeft - prei - tomaat

KREEFTMENU

BISQUEBISQUE
250 ml p.p.

••••••

½ KREEFT BELLE-VUE½ KREEFT BELLE-VUE
••••••

STOOFPOTJE STOOFPOTJE vanvan KREEFT KREEFT  (+ €10,30)
••••••

WARME BEREIDING van KREEFTWARME BEREIDING van KREEFT
volledige kreeft naar keuze
* armoricaine of thyme + €5

Deze kaart werd met Deze kaart werd met 
zorg samengesteld voor zorg samengesteld voor 

de eindejaarsperiode. de eindejaarsperiode. 
Niet alle artikelen zijn het Niet alle artikelen zijn het 

ganse jaar verkrijgbaar. ganse jaar verkrijgbaar. 

•••
Voor de samenstelling van deze kaart werd rekening gehouden Voor de samenstelling van deze kaart werd rekening gehouden 
met de dagprijzen van begin november. De voorbije maanden met de dagprijzen van begin november. De voorbije maanden 

schommelden en stegen de prijzen van vis en schaaldieren sterk schommelden en stegen de prijzen van vis en schaaldieren sterk 
(omwille van Covid-19, Brexit en brandstof- en energieprijzen). (omwille van Covid-19, Brexit en brandstof- en energieprijzen). 

Prijswijzigingen blijven mogelijk.Prijswijzigingen blijven mogelijk.

CADEAUTIP

Een waardebon van uw 

favoriete vishandel!

€ 4865

per persoon

€ 7355
per persoon

Bestellen
Bestel tijdig, het aantal bestellingen is in aantal beperkt! 
Bestellen kan telefonisch, in de winkel of via e-mail op 

bestellingen.depaepe@gmail.combestellingen.depaepe@gmail.com 
  

Uw bestelling is definitief geregistreerd na  
bevestigingsmail met bestelnummer.

•••

Voor sommige schotels en toestellen wordt  
een waarborg en/of huur gevraagd, deze dient zonder  

uitzonderingen cash voldaan te worden.
 

•••

Hebt u nog vragen?Hebt u nog vragen?
Wij staan altijd voor u klaar met

informatie en suggesties !

Knokkestraat 20A, 8301 Knokke-Heist
Tel. 050 51 13 16 - vishandel.depaepe@gmail.com

www.vishandeldepaepe.bewww.vishandeldepaepe.be

OPENINGSUREN  
EINDEJAARSPERIODE

16 december t.e.m. 8 januari 16 december t.e.m. 8 januari 
Elke dag open

23, 24, 30 en 31 december 23, 24, 30 en 31 december 
Open van 9 tot 16.30 uur

25 december 25 december 
Gesloten

1 en 2 januari1 en 2 januari
Gesloten

Culinaire
Folder



Koude VOORGERECHTEN
Kreeftencocktail Royal Kreeftencocktail Royal   .........................................................................................................................  € 25,95/stuk
Gepelde Tomaat GarnaalGepelde Tomaat Garnaal  ......................................................................................................................... € 11,50/stuk
Gepelde Tomaat met handgepelde garnalenGepelde Tomaat met handgepelde garnalen ...........................................................................  € 15,15/stuk
Carpaccio van coquillesCarpaccio van coquilles met mierikswortel en mandarijn .............................................€ 12,35/stuk
Gerookte zalm Gerookte zalm met garnituren en brioche   .............................................................................  € 14,55 /stuk
Trio van ambachtelijk gerookte visTrio van ambachtelijk gerookte vis 
Zalm - paling - heilbot met garnituur en mierikswortelsausje ..................................  € 14,55 /stuk

Warme VOORGERECHTEN
King KrabKing Krab met harissaboter, citroen en tijm  ...................................................................................... dagprijs
Huisgemaakte kaaskroket met abdijkaasHuisgemaakte kaaskroket met abdijkaas  ................................................................................  € 2,25/stuk 
Huisgemaakte garnaalkroketHuisgemaakte garnaalkroket ............................................................................................................... € 3,95/stuk 
Scampi « Diabolique »Scampi « Diabolique » ...................................................................................................................................€ 10,95/stuk  
Coquilles « Hollandaise » of « met spek en prei »Coquilles « Hollandaise » of « met spek en prei » ................................................................€ 10,95/stuk 
Kleine vispan Kleine vispan met 3 soorten Noordzeevis in kreeftensaus  ......................................... € 11,95 /stuk
Mini polderpatatje  Mini polderpatatje  
met bieslookstoemp, blanke botersaus en grijze garnalen .............................................. € 11,95 /stuk
Stoofpotje van Noordzeekreeft Stoofpotje van Noordzeekreeft   .....................................................................................................  € 16,95 /stuk

HOOFDGERECHTEN
Luxe vispanLuxe vispan 
Kreeft, lotte, coquilles, kabeljauw, tong, griet, 
zalm en garnaaltjes in een romige Sancerresaus  .................................................................... € 28,85/p.p.
VispannetjeVispannetje 
Selectie van 5 soorten Noordzeevis met garnalen in een kreeftensaus ................. € 18,58/p.p.

K Bij de vispannetjes kan u kiezen voor puree of verse kroketjes aan € 2,50 p.p.Bij de vispannetjes kan u kiezen voor puree of verse kroketjes aan € 2,50 p.p.

Waterzooi Waterzooi selectie van verse vis met garnalen in een romige witte wijnsaus  
met fijne groenten en aardappeltjes ...................................................................................................... € 17,15/p.p.
Tarbotfilets « Hollandaise, blanke boter »Tarbotfilets « Hollandaise, blanke boter »  .............................................................................. € 20,50/p.p.
Tongrolletjes « Cardinale »Tongrolletjes « Cardinale »  
met noordzeekrab, champignons, kreeftensaus  ...................................................................... € 20,50/p.p.
Tongrolletjes « Normande »  Tongrolletjes « Normande »  
met garnaaltjes en mosselen in een witte wijnsaus  ............................................................... € 20,50/p.p.
Gebakken wilde ZeebaarsGebakken wilde Zeebaars met blanke botersaus ................................................................... € 20,50/p.p.
Gebakken Kabeljauwhaas ‘Extra’ met MousselineGebakken Kabeljauwhaas ‘Extra’ met Mousseline .............................................................. € 27,50/p.p.

K Al de gerechten zijn met inbegrip van kraakverse groenten en puree.Al de gerechten zijn met inbegrip van kraakverse groenten en puree.

Soepen
Boschampignons of WaterkersBoschampignons of Waterkers ....................................................................................................................  € 4,95/L
Tomatensoep met balletjesTomatensoep met balletjes  ............................................................................................................................  € 5,50/L
VissoepVissoep  ............................................................................................................................................................................. € 11,15/L
BouillabaisseBouillabaisse  ......................................................................................................................................................... € 17,65/p.p. 
Bisque van kreeftBisque van kreeft  .................................................................................................................................................. € 17,25/L

K Garnituur voor vissoepen (rouille, kaas en croutons): € 2 per soep.Garnituur voor vissoepen (rouille, kaas en croutons): € 2 per soep.

DIVERSEN
Handgepelde Zeebrugse jumbo garnalenHandgepelde Zeebrugse jumbo garnalen  ............................................................................................ dagprijs
King Krabpoten King Krabpoten  .......................................................................................................................................................... dagprijs
Pakje gerookte zalm ½ kg ‘top kwaliteit’ Pakje gerookte zalm ½ kg ‘top kwaliteit’  ............................................................................................ € 29,95
Huisbereide kreeftensaus, Hollandse saus of Blanke Botersaus Huisbereide kreeftensaus, Hollandse saus of Blanke Botersaus   ............................  € 10/ ½ L

Kreeftbereidingen
Volledige kreeft met huisgemaakte lookboterVolledige kreeft met huisgemaakte lookboter ...................................................................... € 47,90/stuk
Kreeft « Thermidor »Kreeft « Thermidor » 
Volledige kreeft gegratineerd met lichte mosterdsaus  ..................................................... € 47,90/stuk
Kreeft « Waterzooi »Kreeft « Waterzooi »  
Volledige kreeft met licht romige witte wijnsaus & fijne groenten  ......................... € 47,90/stuk
Kreeft « Armoricaine »Kreeft « Armoricaine »
Volledige kreeft, gebakken en geflambeerd, getomateerde dragonsaus  .............  € 52,90/stuk
Kreeft « Lost in Thyme » Kreeft « Lost in Thyme » 
Volledige rauwe kreeft, doorgesneden, gemarineerd in  
olijfolie extra vierge met verse tijm, citroen en harissaboter  ...................................  € 52,90/stuk

K Alle bereidingen met wilde rijst of pasta inbegrepen.  Alle bereidingen met wilde rijst of pasta inbegrepen.  
K Europese kreeft i.p.v. Canadese aan dagprijsEuropese kreeft i.p.v. Canadese aan dagprijs

Onze Homarium
In onze homariums leven verschillende maten vers gevangen Noordzee kreeft  
en Canadese kreeften, rechtstreeks uit Nova Scotia, Canada. U kiest uw  
eigen kreeft en gaat er zelf mee aan de slag of wij koken gratis voor u. 

APERITIEFHAPJES
KOUD
GarnalencocktailGarnalencocktail ......................................................................................................................................€ 17,60/ 4 stuks
Hapje gerookte palingHapje gerookte paling  ........................................................................................................................ € 17,60/ 4 stuks
Hapje gerookte zalm Hapje gerookte zalm  ........................................................................................................................... € 15,50/ 4 stuks
Assortiment koude hapjes Assortiment koude hapjes  ........................................................................................................... € 25,35/ 6 stuks
Knabbelschotel voor 2 Knabbelschotel voor 2 
Kreukels, wullocks, kreeftgarnalen, Zeebrugse garnalen, cocktailsaus  .............. € 19,75/stuk
Knabbelschotel « Royal » voor 2 Knabbelschotel « Royal » voor 2 
Kreukels, wullocks, Zeebrugse garnalen, crevettes royales,  
gamba, langoustines  ....................................................................................................................................... € 27,75/stuk
Aperitiefbox voor 4  Aperitiefbox voor 4  
Ruim belegd met onze beste delicatessen, o.a. gebrande zalm, heilbot, zweedse hapjes, 
krabsla, inktvisjes, ansjovis, olijfjes, tapenade, grisini of toastjes, enz.   .................. € 68/stuk

WARM
Soesje escargots Soesje escargots   ...................................................................................................................................... € 7,50/ 6 stuks
Mini coquille met Hollandse sausMini coquille met Hollandse saus  ............................................................................................. € 9,80/ 4 stuks
Mini pizza van zeevruchten Mini pizza van zeevruchten  ........................................................................................................ € 11,40/ 4 stuks
Oester Fine ChampagneOester Fine Champagne  .................................................................................................................. € 13,80/ 4 stuks
Assortiment Glazen potjesAssortiment Glazen potjes 2x Coquilles + 2x Tongrolletje  ................................. € 26,50/ 4 stuks

Oscietra Royal Oscietra Royal 
10 gr / 30 gr / 50 gr ........................................................................................................................  € 25 / 74,75 / 123,40  

K Iraanse Beluga en grotere verpakking op aanvraagIraanse Beluga en grotere verpakking op aanvraag

Box Kaviaar Box Kaviaar 10 gr, blini’s en zure room  ..................................................................................................€ 28/p.p.
Pomme MoscovitePomme Moscovite
1st. : 10 gr / 3st.: 30 gr ............................................................................................................................................. € 29 / 81

WIJN SUGGESTIE 
WIJN SUGGESTIE Verdicchio, Terre de Val Bona  

- Italië -

Ambassadeur Imperial Heritage KaviaarAmbassadeur Imperial Heritage Kaviaar

Koude schotels
Visschotel Depaepe Visschotel Depaepe 
Gepelde tomaat met garnalen, gestoomde zalmfilets, eitje gevuld met  
krab, perzik met tonijn, gerookte zalm en kreeftgarnalen 
met groentengarnituur en cocktailsaus  .........................................................................................  € 36,35/p.p. 
met kreeft  ........................................................................................................................................................................ dagprijs
Visschotel Depaepe « Deluxe »Visschotel Depaepe « Deluxe » 
Gepelde tomaat met handgepelde garnalen, gestoomde zalmfilets, gerookte  
zalm, gerookte heilbot, gerookte rivierpaling, kreeftgarnalen en 
een eitje gevuld met krab, met groentengarnituur en cocktailsaus  .........................  € 46,45/p.p. 
met kreeft  ........................................................................................................................................................................ dagprijs
Kreeft Belle-Vue Kreeft Belle-Vue 
groentengarnituur en cocktailsaus  ...................................................  aan dagprijs + € 8,75 per kreeft

K Noordzeekreeft op aanvraag.Noordzeekreeft op aanvraag.

Noorse schotel Noorse schotel 
Wij selecteren voor u een assortiment van ambachtelijk gerookte vis: 
zalm, heilbot, paling, forel, zeepaling en makreel, 
met groentengarnituur en mierikswortelsaus.  ........................................................................  € 29,85/p.p.
Visfondue of Gourmet  Visfondue of Gourmet  
Wij selecteren voor u een assortiment van de beste vis volgens het aanbod van de dag.  
Er zijn warme en koude sausen inbegrepen. 
- Fondue met visfumet  .................................................................................................................................. € 30,90/p.p.
- Gourmet  ................................................................................................................................................................  € 29,60/p.p.

K Netjes te koop en toestel te huur in de winkel.Netjes te koop en toestel te huur in de winkel.

Fruits de mer - 
onze specialiteit
ZeevruchtenschotelZeevruchtenschotel 
½ Canadese kreeft, krabbenpoten, 3 creuses, kreukels, wulken, kreeftgarnalen,  
Zeebrugse garnalen en cocktailsaus  ...........................................................................................  € 49,90/p.p.
Zeevruchtenschotel « Royal » Zeevruchtenschotel « Royal » 
Volledige Canadese kreeft, krabbenpoten, 2 creuses, 2 platte oesters, gamba,  
langoustines, kreukels, wullocks, kreeftgarnalen,  
Zeebrugse garnalen en cocktailsaus  ...........................................................................................  € 69,50/p.p.
Schaaldierenschotel Schaaldierenschotel 
1/2 Canadese kreeft, krabbenpoten, gamba, kreeftgarnalen, 
Zeebrugse garnalen, langoustines en cocktailsaus  .................................................................  € 47/p.p.
Bretoense Zeevruchtenschotel Bretoense Zeevruchtenschotel 
1 krab, 5 oesters, wulken, kreukels, kreeftgarnalen,  
langoustines en cocktailsaus ..................................................................................................................... € 43/p.p.

K Personaliseer uw schotel met: Personaliseer uw schotel met: 

King krab, langoustines, gamba’s, oesters enz.  ............................................................................ dagprijs 
Noordzeekreeft i.p.v. Canadese  ................................................................................................................ dagprijs

OESTERS
Cuvée Prestige van le Chateau l’OléronnaiseCuvée Prestige van le Chateau l’Oléronnaise - Ile d’Oléron  ................................................ dagprijs
Fines de ClairesFines de Claires - Marennes Oléron  .......................................................................................................... dagprijs
Gillardeau Nr3 Gillardeau Nr3 - Normandië  ............................................................................................................................ dagprijs
Creuses III van SalmCreuses III van Salm - Grevelingen  ........................................................................................................... dagprijs
Platte oesters 3°, 4°, 5° of 6° van SalmPlatte oesters 3°, 4°, 5° of 6° van Salm - Grevelingen  .............................................................. dagprijs

K Alle oesters worden gratis en op bestelling open gemaakt.Alle oesters worden gratis en op bestelling open gemaakt.

WIJN SUGGESTIE 
WIJN SUGGESTIE 

Les Montys Le Parc Muscadet van Huchet 
- Frankrijk -

WIJN SUGGESTIE 
WIJN SUGGESTIE 
Champagne Caillez-Lemaire  - Frankrijk -

WIJN SUGGESTIE 
WIJN SUGGESTIE 
Petite Arvine  van Lo Triolet 

- Italië -


