
Aperi&e'apjes Huisgemaakt: grote keuze koud en warm 

Aperi&efglaasjes Garnaal - crème van knolselder - walnoot €4,60/st
Flan van ganzenlever - porto €4,60/st
Mousse van gerookte paling - dashigelei €4,60/st

Soepen Vissoep €12/liter
LangousGnensoep €16/liter
KreeIensoep €18/liter

Koude schotels Gerookte zalm €78/kg 
Gerookte zalm extra zacht €87/kg
Gemarineerde zalm met dille €65/kg 
Gerookte heilbot €68/kg
ArGsanale eendenlever €138/kg
ArGsanale eendenlever met Sauternes  €168/kg
Tataki van zalm of tonijn €45/kg of€80/kg

Oesters Holle Zeeuwse €1,50/st
PlaWe Zeeuwse 3° €2,60/st
PlaWe Zeeuwse 4° €3,10/st
Gillardeau €2,60/st

Kree9en KreeI "belle vue" Dagprijs
KreeI "waterzooi" Dagprijs

Bereidingen Zeetongfilets op Normandische wijze €23,50 pp

om op te warmen Zeetongfilets "duglere" €22,50 pp 

(per persoon) Kabeljauw "Marechal" €20,20 pp
Kabeljauw "FlorenGne" €19,90 pp
Kabeljauw met mosterdsaus €19,50 pp
Kabeljauw met provençaalse groenten €19,90 pp 
Zeeduivel met prei €18,70 pp
Zeeduivel met oesterzwammen €19,75 pp
Grietbot "Ostendaise" / "Normande " Dagprijs 
Tarbot "Ostendaise" / "Normande" Dagprijs 
Wilde Scampi met tomaat en courgeWe €12,70 pp
Wilde Scampi met curry en witloof €12,90 pp
Waterzooi van Sint-Jakobsvruchten €23,50 pp
Waterzooi van Kabeljauw, loWe en zalm €17,50 pp
Zeebaars met tomaat en basilicum €21,75 pp

Deze prijzen kunnen ten alle Gjden gewijzigd worden, volgens de marktprijzen.
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Zeevruchtenschotels Zeevruchtenschotel "Royal" €54 pp

Halve kreeI,langousGnes,grijze garnalen,

gamba,wulken,kreukels,  4 oesters

Zeevruchtenschotel zonder kree9 €42 pp 
Halve kreeI,langousGnes,grijze garnalen,

gamba,wulken,kreukels, 6 oesters

Kree9enschotel €38 pp 
Halve kreeI, tomaat garnaal, gerookte zalm 

Kaviaar Royal belgian caviar

 Pla&num 50gr  € 80
125gr € 210

OscieHra 50gr € 99
125gr € 245

Céleste Caviar (Iraanse Kaviaar)
Baerii 30gr € 70

50gr € 85
125gr € 210

Beluga 30gr € 93
50gr € 154

125gr € 385
Andere hoeveelheden steeds mogelijk op bestelling 

Blini's (16st) € 5,00
Zure room € 3,60

Poissonnerie - Traiteur Irma
050/60 14 13
poissonnerie.irma@telenet.be

Gelieve uw bestellingen &jdig door de te geven.
Voor Kerstavond bestellingen ten laatste 22/12
Voor Nieuwjaar bestellingen ten laatste 29/12
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