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AANBOD TRAITEUR

Met liefde bereid
door onze keuken
Grote coquilles

€ 8,00/stuk

Kabeljauwfilets met spinazie*

€ 6,95/stuk

Oostendse visschelp

€ 6,00/stuk

Visbrochette

€ 4,50/stuk

Garnaalkroketten

€ 2,50/stuk

Tomaat-garnaal

Vispannetje (vier soorten filets)

€ 7,50/stuk

Visgyros (klaar om te bakken)

Vispannetje speciaal

€ 8,50/stuk

Rogvleugel met kappertjes en botersaus € 7,50/stuk

Griet, tarbot of lotte met prei*

€ 8,50/stuk

Zalmfilets in hollandaise saus*

€ 7,50/stuk

(3 soorten filets, coquilles en scampi)

Verse en trotse vishandel
in Oostende, sinds 1989
Dagverse en kwalitatieve vis, elke dag opnieuw. Dat is het resultaat
van jarenlange ervaring en een enthousiast team.

Scampibrochette

dagprijs
€ 12,80/kg
€ 3,85/stuk

Tip
Wil je een gerecht al klaargemaakt in jouw schotels of borden?
Breng je borden dan mee wanneer je bestelt.
*Geserveerd met puree.

SPECIALITEITEN

SOEPEN

Warm aanbevolen
door de chef
€ 32,00/kg

Waterzooi van vis

€ 19,80/kg

Paëlla van de Chef

€ 16,80/kg

Lotte in graanmosterdsaus

€ 5,00/liter

Garnaalsoep

€ 6,00/liter

Bisque van kreeft

€ 8,00/liter

Onze soepen bevatten geen bewaarmiddelen
en onze bouillon is van dagverse graten
getrokken. Want verse soep is de beste soep!

Paling in het groen

Tarbot in wittewijnsaus*

Vissoep

€ 8,50/stuk
dagprijs

Vraag naar
onze wijntips
in de winkel!
*Geserveerd met puree.

Surf & turf

VISSCHOTELS / FRUITS DE MER

Vis voor iedereen!

Charcuterie van de lokale slager, gerookte vis, gebakken zalm en crustacés.
Deluxe uitvoering met halve kreeft of king krab: + € 15,00/persoon

Visfondue of -teppanyaki

Tapasplank

€ 35,00 voor twee personen

Geniet van een lange, gezellige avond samen met onze fijnste producten. Speciaal gemaakt om
te delen bij een goed glas en goed gezelschap!
Zoals vis charcuterie, oesters met zalmeitjes en veel meer.

Plateau Grand-Mère

€ 25,00/persoon

Deze klassieke visschotel is een ode aan oma Anita Gryffon. Bij haar begon het verhaal van
onze vishandel meer dan vijftig jaar geleden. Ontdek recepten die al decennialang meegaan.
Tomaat-garnaal, perzik met tonijn, gerookte zalm en heilbot, gebakken zalm, kreeftgarnalen,
grijze garnalen, langoustines en zalmeitje.

Kreeft Bellevue
Salad Bowl

Deze frisse groenten-bowl past perfect bij alle schotels.

dagprijs

€ 3,00/persoon

Fruits de Mer schotel € 22/pers. - zonder halve kreeft | € 35/pers. - met halve kreeft of king krab
Het beste van de zee op één schotel: klaar voor een feestelijk maal! Scampi’s, langoustines,
langoustinestaartjes, krabbenpoten, garnalen, wulken, kreukels en gamba’s.

Deluxe uitvoering met halve kreeft of king krab: + € 15,00/persoon.

PLAATS JE BESTELLING MINSTENS 2 DAGEN OP VOORHAND

€ 20,00/persoon

Heel het jaar vind je bij ons heerlijke vis voor fondue of teppanyaki. Per schotel krijg je zeven
gefileerde vissoorten om samen van te genieten. De soorten vis zijn volgens aanbod. Enkel
zalm, kabeljauw, coquilles en tongfilets zijn altijd beschikbaar. Wil je graag specifieke soorten?
Geen probleem! Buiten de feestdagen kan je altijd zelf kiezen. Bij fondue krijg je de
(huisgemaakte) bouillon er gratis bij.

Gekookte kreeft van 650 g met garnituur.

Deluxe uitvoering met Royal Belgian Caviar Gold (10 g) en king krab: + € 25,00.

Zo kunnen we je bestelling garanderen.

€ 22,00/persoon

Kan je niet kiezen tussen vlees of vis? Met surf & turf geniet je van het beste van twee
werelden: fijne vleeswaren en verse vis, allemaal op één schotel. Een verrassende combinatie!

In samenspraak verzorgen we ook recepties
en bestellingen voor grote groepen.

VIS, VIS EN NOG EENS VIS
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Zoals je verder in onze brochure kan lezen hechten we bij het
Vispaleis veel belang aan ecologie. We zetten ons in om onze
verpakkingen milieuvriendelijk te maken en met resultaat:
sinds 1 juni 2019 (het verbod op plastic zakken) is ons
plasticverbruik met meer dan 40 % gedaald!

Handige en
lekkere weetjes!
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In de Noordzee leven maar liefst 220 soorten vis. Veel
soorten ken je wel, zoals pladijs, tong en kabeljauw. Maar
veel soorten zijn nog onbekend (en dus onbemind!). Bij het
Vispaleis promoten we daarom ook heel wat minderbekende
Noordzeevis, zoals pieterman, horsmakreel, steenbolk en
zonnevis.
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Het Vispaleis specialiseert zich in Noordzeevis. Naast onze
gewone vissoorten komen ook de zeevruchten uit de grote
plas tussen Engeland en Noorwegen. Victoriabaars, tonijn en
zwaardvis zijn de enige soorten die we importeren.
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Je vis bij een vishandelaar kopen is veel milieuvriendelijker
dan voorverpakte vis uit de supermarkt. Een vishandelaar
gebruikt minder plastic verpakking en transport. En de vis is
uiteraard een stuk verser!

Vis is de ideale bron aan vitamine B! Vooral vitamine B5, die
een belangrijke rol speelt bij onze energievoorziening, de
opbouw en afbraak van koolhydraten, vetten en eiwitten én
de aanmaak van hormonen. Conclusie: heel gezond!
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Net als vis zijn schaal- en schelpdieren rijk aan vitamine B12
en de mineralen jodium, fosfor en seleen. Daarnaast bevatten ze – afhankelijk van de soort – wisselende hoeveelheden
B-vitamines. Zo vind je in oesters en kreeft veel vitamine B1,
terwijl garnalen en mosselen rijk zijn aan vitamine B2.
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Vette vis is een absolute topper qua voedzaamheid. Het geeft
je lichaam een stevige dosis omega 3-vetzuren. Die beschermen je o.a. tegen hart- en vaatziekten. En zeg nu zelf: gezond
én lekker eten was nog nooit zo makkelijk als met een stukje
verse zalm!

KORTE KETEN

Van de zee op je bord
Elke ochtend trekken wij naar de visveiling
in Oostende om de beste kwaliteit in huis te
halen. Eens terug in het Vispaleis gaan we
aan de slag om van die lading vis heerlijke
gerechten en mooie filets te maken. De vis die
vervolgens enkele uren later op je bord ligt is
dus verser dan vers!
Deze (heel) korte keten in acht houden is
belangrijk voor ons, niet alleen voor de

kwaliteit maar ook voor het milieu. De vis,
ons product en het organisme waar onze hele
stiel om draait, moet in de best mogelijke
omgeving kunnen leven. Alleen zo kunnen we
nog decennialang genieten van lekkere vis en
heerlijke zeevruchten. Maar deze manier
van werken maakt het ook gewoon zoveel
lekkerder!

Tips voor de bewaring van je verse vis:
• Je kan verse vis tot 24 uur in een gewone koelkast bewaren. Daarna gaat de kwaliteit snel
achteruit. Om langer de kwaliteit te behouden vries je de verse vis dus beter in.
• Je krijgt je vis altijd in papieren verpakking. Wil je de bewaartermijn verlengen of veilig
invriezen? Vraag naar onze vacuümverpakking. Voor een klein prijsje pakken wij die met
plezier luchtledig in!
• Hondshaai en rog zijn twee delicate – maar o zo lekkere – vissoorten. Die kan je maar
maximaal 12 uur bewaren of steek je best onmiddellijk in de diepvries.

OESTERS

De ene oester
is de andere niet
Weetjes!

Dat oesters heerlijk zijn, wist je ongetwijfeld al. Maar wist je ook dat oesters …
• … hermafrodieten zijn? Ze beginnen mannelijk aan hun leven maar na een jaar of twee
worden ze vrouwelijk.
• … een 100% natuurlijk product zijn en een hoog zinkgehalte, magnesium, vitaminen B12,
B3 en D bevatten? Zink en magnesium spelen een grote rol in onze stofwisseling, dus zijn
oesters heel gezond!
• … hun naam krijgen van hun oesterkweker of de manier van kweken? Zo is de
Gillardeau-oester vernoemd naar de familie Gillardeau, die al generaties lang oesters kweekt.

OESTERS

In alle soorten, maten en smaken

Er bestaan twee soorten oesters: holle oesters (ook wel ‘creuses’ genoemd) en platte oesters.
• Platte oesters, waarvan de maten in nullen worden aangegeven (1/0, 2/0 … 5/0), rijpen trager
en zijn daarom wat duurder. Ze zijn verkrijgbaar van september tot juni.
• Holle oesters (de ‘creuses’) worden ook wel Japanse of Portugese oesters genoemd.
Hun maten gaan van 5 (klein!) tot 0 (groot!). Maten 3 en 4 worden het meest rauw gegeten,
terwijl we maten 2 t.e.m. 0 meestal gebruiken in bereidingen.

Wat bepaalt nu de smaak van een oester?

Oesters zijn de wijn van de zee, dus de streek en de omgeving van de oesterbanken bepalen
alles. De luchtstroom, de waterstroom en andere omgevingsfactoren beïnvloeden de smaak
van dit prachtige natuurlijke product. Zo komen de wereldberoemde Gillardeau-creuses uit het
water tussen het Franse eiland Île d’Oléron en de kust van La Rochelle. Die exacte locatie zorgt
voor de zachte, nootachtige smaak van hun oesters. Want de Fines de Claires, die ook
uit Oléron komen, hebben een zilte, meer jodiumachtige smaak. Zelfde streek, groot verschil!

BESTEL JE OESTERS BIJ HET VISPALEIS!
Wij adviseren je met plezier bij de juiste keuze, openen
de oesters op vraag of maken heerlijke bereidingen.

Vishandel Het Vispaleis

Alfons Pieterslaan 30, 8400 Oostende

Gesloten op zon- en feestdagen
059 70 73 83
bestellingen@vispaleis-oostende.be
www.vispaleis-oostende.be

Made with love by debarbaren.be

Openingsuren

Maandag: 10u - 18u
Dinsdag tem vrijdag: 8u30 - 18u
Zaterdag: 8u30 - 17u

