Vishandel/Traiteur JONAS

Dorpsstraat 33
8680 Koekelare
Tel. 051 581910
www.vishandel-jonas.be

Prijslijst Kerst en Nieuwjaar 2021-2022
Deze prijslijst vervangt alle vorige prijslijsten.
Alle gerechten dienen vanaf 2 personen besteld te worden, tenzij anders vermeld.




Aperitiefhapjes
Mini — Pizza bolognaise

€ 1,10

Mini — Pizza met vis

€ 1,10

Mini — Lookbroodjes met spek

€ 1,10

Mini — Lookbroodjes met zeevruchten

€ 1,10

Mini — Visserspotje (kabeljauw, zalm en garnalen)

€ 1,90

Mini — Varia van fijn afgewerkte koude hapjes

€ 1,90

Mini — Coquille in champagnesaus (met garnalen en bieslook)

€ 1,90

Mini — Kaaskroketjes

€ 0,70

Mini — Garnaalkroketjes

€ 0,90

Mini — Scampi in kreeftensaus (met garnalen en champignons)

€ 1,90

Mini — Scampi in saffraan saus (met fijne groentjes)

€ 1,90

Mini — Scampi in roze pepersaus

€ 1,90

Mini — Zalmstukje met prei (in champagnesaus)

€ 1,90

Mini — Mosselgratin (met gerookte spekkorstjes)

€ 1,90

Warme oesters (met gerookt spek, prei en champagnesaus)

€ 2,30

Soepen

Prijs per liter

Dagsoep

€ 3,50

Tomatenroomsoep (met balletjes)

€ 4,00

Aspergeroomsoep

€ 4,00

Vissoep met garnituur

€ 9,00

Kreeftensoep met garnituur

€ 12,00

Bouillabaise

€ 22,90

Koude voorgerechten

Prijs per pers.

Zeevruchtencocktail

€ 11,90

Halve baby-kreeft “Belle-vue”

€ 14,00

In huis gerookt en gebrande zalm met garnituur

€ 13,00

(maaltijdsoep - roodbaars - tongfilets - kabeljauw - zalm - zeewolf - intkvis - mosselen Kokkels - scampi - garnalen - langoustines - croutons - gemalen kaas - rouille)



Prijs per stuk

(gekookte atl. zalm - grijze garnaaltjes - kabeljauw - surimi krab - tomaat - eitje - versierd in glas)

(koude kreeft - sla - tomaat - eitje)

(Zalm - raketsla - tomaat - eitje)
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( * prijs / stuk )





Warme voorgerechten

Prijs per pers.*

In huis gemaakte kaaskroketten

€ 1,95/st

In huis gemaakte garnaalkroketten

€ 2,60/st

Vispannetje met kabeljauw en atl. Zalm, witte wijnsaus

€ 10,25

Vispannetje met kabeljauw en atl. Zalm, garnalensaus

€ 10,25

Visschelp met St.-Jacobsvruchten en scampi’s

€ 8,25

Trio van St. Jacobsschelpjes (6 stuks)

€ 11,50

Koude hoofdschotels (vanaf 2 pers.)

Prijs per pers.*

231 Gevarieerde schotel vlees/vis

€ 22,50

232 Gevarieerde royale schotel vlees/vis op 2 plateaus

€ 24,50

234 Gevarieerde visschotel (4 soorten gerookt) met atl. zalmfilet

€ 22,50

235 Gevarieerde visschotel met atl. zalm en tongfilets

€ 23,00

236 Gevarieerde visschotel “Jonas”

€ 25,90

237 Gevarieerde visschotel zonder gerookte vis

€ 24,00

238 Delicatessenschotel

€ 33,80

239 Zeevruchtenschotel (Fruits de mer)

€ 30,50

240 Zeevruchtenschotel “Royal” (Fruits de mer) met !! Halve kreeft !!

€ 41,00

(tomaat garnalen - gerookte heilbot - gerookte zalm - gamba’s - surimi krab - forelfilets - opgevuld eitje
varkensroti - rosbief - gerookte ham/meloen - gekookte ham/asperges - verse groenten en fruit)
(Salami - kippenboutjes - varkensroti - rosbief - gerookte ham/meloen - gekookte ham/asperges
gekookte zalm - gerookte heilbot - gerookte zalm - surimi krab - forelfilets
gamba’s - tomaat garnalen - opgevuld eitje - verse groenten en fruit)
(tomaat garnalen - opgevuld eitje - schelp met krab - gamba’s - gerookte haaienbuikjes
gerookte heilbot - gerookte zalm - surimi krab - forelfilets - verse groenten en fruit)
(tomaat garnalen - opgevuld eitje - schelp met krab - gamba’s - tongfilets
gerookte heilbot - gerookte zalm - surimi krab - forelfilets - verse groenten en fruit)
(tomaat garnalen - opgevuld eitje - atl.zalmfilet - gerookte heilbot - gerookte zalm - forelfilets
surimi krab - gamba’s - scampi’s - langoustine - verse groenten en fruit)

(tomaat garnalen - opgevuld eitje - atl.zalmfilet - 2 tongrolletjes p.p.
surimi krab - gamba’s - scampi’s - langoustine - verse groenten en fruit)

(tomaat garnalen - opgevuld eitje - atl.zalmfilet - gerookte heilbot - gerookte zalm - tongrolletje
forelfilets - halve kreeft - surimi krab - gamba’s - scampi’s - langoustine - verse groenten en fruit)

(gamba’s - scampi’s - langoustine - wulken - kreukels - garnalen - oesters - kokkels
krabpoten - mosselen - venusschelpen - diepzeegarnalen - vongolé - sausjes)

(gamba’s - scampi’s - langoustine - wulken - kreukels - garnalen - oesters - kokkels
krabpoten - mosselen - venusschelpen - diepzeegarnalen - vongolé - halve kreeft - sausjes)

Opgelet! Samenstelling van alle schotels kunnen wijzigen volgens seizoen en aanbod

337 Supplement gerookte vis

€ 5,50

Bij alle koude schotels worden er aardappelen en koude sauzen voorzien (inbegrepen in de prijs).

* Alle prijzen onder voorbehoud van de marktprijzen.
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Warme hoofdschotels (vis)

Prijs per pers.*

Vispannetje met kabeljauw, atl. Zalm en tongfilet op zijn Normandisch

€ 18,90

Noordzeetongfilets ( 6 pp. ) op zijn Normandisch

€ 19,80

Noordzeetongfilets ( 6 pp. ) in garnalensaus

€ 19,80

Ragout van staartvis, tong, kabeljauw en zalm met scampi en garnalen

€ 21,95

Ragout van staartvis, tong, kabeljauw en zalm met scampi en garnalen

€ 21,95

Duo kabeljauw en zalm op Normandische wijze

€ 18,90

(in champagnesaus)

(in garnalensaus)

Alle warme visschotels zijn voorzien van aardappelpuree of aardappelkroketten (6pp).
Te beperken tot 1 keuze per bon.





Supplementen

Prijs per pers.*

Aardappelpuree

€ 2,80

Koude aardappelen

€ 2,80

Verse aardappelkroketten

€ 0,50/st

Rauwe oesters

dagprijs

Gezellig tafelen

Prijs per pers.*

Peuzelschotel

€ 18,50 pp.

Peuzelschotel “De Luxe”

€ 21,50 pp.

Tapas plankje

€ 11,00 pp.

(mooie schotel rijkelijk gevuld met aperitief hapjes, vanaf 3 personen)
* Moet minimum 4 dagen op voorhand besteld worden.

(Peuzelschotel met oesters, langoustines en gamba’s, vanaf 3 personen)
* Moet minimum 4 dagen op voorhand besteld worden.

(Houten plankje met gerookte zalm, heilbot, heilbotreepjes, surimi krab,
Zalmblokjes, kreukels, wulken en gamba’s, vanaf 2 personen)
* Moet minimum 4 dagen op voorhand besteld worden.

* Alle prijzen onder voorbehoud van de marktprijzen.
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Feestmenu
zeevruchtenbisque met zijn garnituur

Halve baby-kreeft met
“gepimpte” lookboter tomaat

Blanquette van de zee
zeewolfhaasje, tong, zalm,
schaal –en schelpdieren
met “Duchesse” aardappeltjes

Feestelijk dessert van de chef

37,50 euro per persoon
Vanaf 2 personen

!! Krijg geen spijt en bestel op tijd !!
De gerechten dienen tenminste 5 dagen op voorhand besteld te worden.
Vervroegde afsluiting is mogelijk indien de bestellingen onze capaciteiten overschrijden.
Op alle schotels wordt er een waarborg aangerekend van 20 EURO.
Gelieve de schotels zo vlug mogelijk terug te brengen!
Om de bereidingen vlot te laten verlopen worden er geen aanpassingen gedaan aan de
gerechten en/of schotels, Dank U.
Bestellingen worden enkel opgenomen in de winkel of per telefoon.

Tip! Bij de warme gerechten bent u beter af met kroketten = minder afwas en
plaats besparend in de oven.

Aangepaste openingsuren tijdens de feestdagen
woensdag 22 december: Gesloten
donderdag 23 december: 08:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur
vrijdag 24 december:
08:30 - 12:00 uur (met bediening)
14:00 - 16:00 uur (enkel afhaling bestelling)
zaterdag 25 december:
10:30 - 11:30 uur (enkel afhaling bestelling)
zondag 26 december:
Gesloten
woensdag 29 december: Gesloten
donderdag 30 december: 08:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur
vrijdag 31 december:
08:30 - 12:00 uur (met bediening)
14:00 - 16:00 uur (enkel afhaling bestelling)
zaterdag 01 januari:
10:30 - 11:30 uur (enkel afhaling bestelling)

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
Team “Jonas”
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