30 JAAR

WIE ZIJN WIJ ?

Vishandel Het Vispaleis is een familiebedrijf met bijna 50 jaar ervaring in de sector.

Opgericht door Leo Cornette & Anita Gryffon in 1969 op de Troonstraat in
Mariakerke, te Oostende. In 1989 opende ze samen met hun zoon Jos Cornette hun tweede
zaak: ‘t Vispaleis op de Boulevard, beter gekend als de Alfons Pieterslaan.
Hygiëne is meer dan belangrijk in de voedingssector en onze kwaliteit proberen wij altijd te
verbeteren. Daarom is in 2016 de zaak compleet vernieuwd en is al het nodige gedaan om
een zo effecient en hygiënisch mogelijke werkplaats te creëren
die voldoet aan alle HACCP normen.
Onze vis wordt aangekocht op de Vlaamse Visveiling en ter plekke verwerkt. Dit zorgt
ervoor dat wij u een top product kunnen aanleveren die de kortste mogelijk route aflegt
naar de klant. “Respecteer de koude keten” is dan ook de leuze !
Naast verse vis is onze traiteurdienst ook een sterke troef.
Al onze schotels , bereidingen, salades en soepen die u hier zal terug vinden zijn
traditionele recepten en worden gemaakt met verse producten en aandacht voor kwaliteit.

Anita & Leo
Jos & Brenda

Steve & Gianni
Sandra & Jérémy

Schotels
Schotel 1

€17

Schotel 2

€25

Schotel 3

€38

Tomaat garnaal, perzik met tonijn, stuk gekookte zalm, gevuld ei,
krabvlees, kreeftgarnalen, grijze garnalen, kreeftjes.
Wijntip: Pinot Blanc Aldeneyck Maasland 2016
(sausjes apart)
Tomaat garnaal, perzik met tonijn, gevuld ei, krabvlees,
kreeftgarnalen, grijze garnalen, kreeftjes, gerookte forelfilets,
gerookte heilbot, gerookte zalm.
(sausjes apart)

Halve kreeft, tomaat garnaal, perzik met
tonijn, stuk gekookte zalm, gevuld ei, gerookte rivierpalingfilet,
gerookte heilbotfilet, gerookte zalmfilet.
Wijntip: Bodegas Vega Real Rueda 2017
(sausjes apart)

Schotel 4

					

€23

Gemengde Schotel met Vis & Vlees
Tomaat garnaal, perzik met tonijn, stuk gekookte zalm, gevuld ei,
grijze garnalen, kreeftjes, varkensgebraad, hesp met asperges,
kippenbil. (sausjes apart)

Schotel 5

Gerookte Schotel
Gerookte Noorse zalmfilet, heilbotfilet, forelfilet,
sprotfilet,zeepaling, makreelfilet, rivierpalingfilet

€20

Wijntip: Muscadet de Sévre & Maine sur lie Domaine Ménard -Gaborit 2017

Schotel 6 (14stukken pp)

Visfondue of Visgourmet
Scampi’s, coquilles, baarsfilet, zalmfilet, staartvis of zeewolf,
griet of tarbotfilet en tongfilets + gratis visbouillon.

€20

Wijntip: Chardonnay Heerenlaak Maasvalei 2016

Fruits de Mers
Fruits de Mers Schotel 		

€22

Scampi’s, langoustines, langoustinestaartjes, krabbenpoten,
garnalen, wulken, kreukels en gamba’s.

Wijntip: Pinot Blanc Aldeneyck Maasland 2016

Homard Belle Vue					

Gekookte kreeft van 6-700g gegarneerd op een schotel.

Dagprijs

Homards zijn ook los gekookt of levend te verkrijgen.
Prijs = dagprijs/kg

Tapas Schotel 		

					

Schotel met crustacés, gerookte hapjes en marinades

Oesters 				

€12,50
Dagprijs

Naargelang het seizoen kan je bij ons diverse soorten Creuses en
Platte verkrijgen enkele voorbeelden: Gillardeau, Fines de Claires,
Oostendse, Cuvée Prestiges, Princesse de Setubals, Geay’s.....
*Oesters openen doen wij graag voor u tegen een lage prijs

Soepen
Vissoep 				
				
€5/liter
Garnaalsoep 							 €6/liter
Kreeftensoep
						
€8/liter

*Onze wijntips zijn allemaal verkrijgbaar in onze winkel.

Tr a i t e u r
Coquilles St.-Jacques (groot)
			
Oostendse visschelp
			
Garnaalkroketten 						
Kaaskroketten 						
Scampi’s in kruidenboter (6stuks)
		
Paling in ‘t groen
			
Vispannetje (4 soorten vis)
		
Vispannetje speciaal
			
Visgyros 							
Tongrolletjes in kreeftensaus
Lotte met prei
			
Tarbotfilets in Witte Wijn Saus
Grietfilets met prei
		
Zalmfilets in Hollandse saus
		
Kabeljauwfilet met spinazie
		
Waterzooi van Vis						
Grote Visbrochette						
Fishburger(nog zelf te bakken)				
Cocktail van garnalen en krab
		
Tomaat garnaal
				
Zalm Belle-Vue
					

€8,00/stuk
€6,00/stuk
€3,00/stuk
€1,80/stuk
€6,00/stuk
€32,00/kg
€7,50/stuk
€8,50/stuk
€12,80/kg
€8,95/stuk
€8,50/stuk
€8,50/stuk
€7,50/stuk
€7,50/stuk
€6,95/stuk
€14,80/kg
€4,50/stuk
€2,20/stuk
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs

Tip:
Omdat wij onze kwaliteit willen behouden vragen wij om zo
snel mogelijk uw bestelling te plaatsen.
Wij aanvaarden maar een beperkt aantal 24/12 en 31/12
Levering thuis is met de feestdagen ook mogelijk.

Vishandel Het Vispaleis
Alfons Pieterslaan 30, 8400 Oostende
Openinguren
Maandag: 10u tot 18u.
Dinsdag tem vrijdag: 8u30 tot 18u.
Zaterdag: 8u30 tot 17u.
GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN.
059 70 73 83
Vishandelhetvispaleis@hotmail.com
www.vispaleis-oostende.be

