
Bij ons gaat het meer
dan enkel over verse vis !

De Vismet
Tania en Jurgen

Mieregemstraat 56
1785 MERCHTEM

0470 525 510
info@devismet.be

www.devismet.be

OPENINGSUREN
maandag  gesloten
dinsdag 8.30u - 15u
woensdag            8u - 15u
donderdag     8.30u - 15u
vrijdag 8.30u - 15u
zaterdag 8.30u - 15u
zon- en feestdagen gesloten

Vishandel en Traiteur

TRAITEURLIJST
Eindejaar 2022

Op zaterdag 24 en 31/12/2022
kan u enkel uw bestelling

komen afhalen daar wij geen toogbediening
kunnen voorzien vanwege de drukte.

Gelieve te bestellen vóór
13/12/2022 (voor Kerst)

en vóór 20/12/2022 (voor oudjaar).

Alvast bedankt voor uw
begrip en medewerking

Met vriendelijke groeten
Tania en Jurgen

De Vismet zal gesloten zijn van
zondag 10/01/2023 tot en met
donderdag 19/01/2023.

Royale zeevruchtenschotel

• Halve kreeft
• Halve Noordzeekrab
• Langoustines
• Gamba’s
• Pandaluses (diepzeegarnalen)
• Oesters creuses
• Ongepelde grijze garnalen
• Amandelschelpen
• Wulken
• Zeemessen
• Kreukeltjes
• Vongole/Kokkels

58,00 pp.

Bij ons gaat het meer
dan enkel over verse vis !



Soepen (per 1L)

Oostendse vissoep met rouille € 12,00

Kreeftenbisque € 16,00

Tomaten- of Kervelsoep met balletjes € 8,00

Voorgerechten

Huisbereide kaaskroket (per stuk) € 2,10

Huisbereide garnaalkroket (per stuk) € 3,90

St.-Jacobsschelp met kreeftensaus € 17,50

Oester te gratineren (per stuk)  € 3,40

Wijngaardslakken met kruidenboter (6 stuks)      € 7,80

Hoofdgerechten

Tongrolletjes op Normandische wijze met puree € 25,90

Vispan Royal met puree € 23,50

Paling in’t groen € 24,90

Extra puree (500gr) € 6,50

Extra verse gesneden frietjes € 4,80

Kindermenu

Gepaneerde pladijsfilet € 9,80

Huisbereide balletjes in tomatensaus € 10,80

De vismetschotel

Tomaat met grijze garnaaltjes

Gepocheerde zalm

Gerookte zalm

Gerookte heilbot

Gerookte makreelfilet

Gerookte gamba’s

Halve kreeft (± 250 gr) + garnituur en sausjes

€ 44,00 pp

29,00 pp zonder kreeft

Oesters per stuk

Zeeuwse platte € 2,80

Baudit (Fine de claire) € 2,20

Mör (Ierse creuse) € 3,20
Indien u wenst kunnen we de oesters kraken voor u

Kreeften (Canadees) ± 650gr.

Levend € 45/stuk

Gekookt en gesneden € 49,00/stuk

Kreeften (Canadees) ± 850gr.

Levend € 68/stuk

Gekookt en gesneden € 72,00/stuk

Bereide Kreeften van ± 850gr.
(per 1/2 kreeft !)

Belle-Vue, 

Thermidor (te gratineren met kaas)

Waterzooi van kreeft, te grillen met thijm en boter

€ 39,00/per halve kreeft
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Aperitiefhapjes

Huisbereide zakouski’s (12 stuks) € 16,00
Mini garnaalkroketjes (12 stuks) € 12,40
Mini kaaskroketjes (12 stuks) € 8,40

Assortiment feestelijke mini kroketjes
(scampi rode curry – krab - kaas met truffel)      € 13,50

Koude aperitiefhapjes (3 stuks) € 12,90
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