
 

               Jurgen                                                           

Traiteur Vishandel                     PRIJSLIJST 2022-2023        

Kerkstraat 2-8520 Kuurne                                       traiteur.jurgen.defour@hotmail.com              

Tel        056 70 63 13                                                www.vishandeltraiteurjurgen.be       GSM  

0475 39 18 41         open  iedere dag      8u30 tot 12u45        14.00u tot 18u30 

                                                                        Zondag  9.00 u tot 12.00u      sluitingsdag  maandag 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    Koude Hapjes 

         1         Glaasje gevuld met forelsalade                                                                                                                                                                                                        

bestrooid met gerookte palingsnippers.                                                     4.50€/st. 

     2         Glaasje met scampi op oosterse wijze 

             afgewerkt met passende garnituur.                                                             4.00€/st. 

     3         Glaasje gevuld met tartaar van verse zalm 

en gerookte zalm.                                                                                            4.50€/st. 
                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                  Warme Hapjes  

     4         Mini quiche met gerookte zalm.                                                                   1.90€/st. 

     5         Mini quiche met scampi.                                                                                1.95€/st. 

     6         Oesters met champagnesaus.                                                                       2.40€/st. 

     7         Mini coquille st. Jacques.                                                                               2.20€/st.  

 

                                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



                                             Oesters  (gratis losgemaakt)  

    8           Creuses    n°3.                                                                                                 1.50€/st. 

    9           Platte oester.                                                                                                  2.25€/st. 

  10           Gillardeau.                                                                                                       2.50€/st.  

                                                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                     Soepen  

 11          Kreeftensoep met garnituur.                                                                       14.00€/l. 

 12          Garnalensoep met garnituur.                                                                      12.50€/l. 

 

                                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nieuw :             Tapaspotjes met deksel kan ook als  

                                voorgerechtje gebruikt worden  

 

  13       Scampi op thaise wijze met risotto.                                                                4.50€/st.  

  14       Roodbaars met lichte curry en groenten.                                                      4.50€/st.  

  15       Kleine coquillen met  champignonssaus en garnalen.                                 5.00€/st.  

  16       Zalmfilet met dillesausje.                                                                                   4.50€/st.  

  17       Lengfilet met preisaus.                                                                                      4.50€/st. 

 

                                                                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      Koude voorgerechten  

 

  18       Tartaar van zalm met zeewier en garnalen.                                                15.50€/st.  

 

                                                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  

                                       Warme voorgerechten  

 

 19       Coquille st.Jacques van het huis.                                                                 12.50€/pp.  

 20       Scampi marco-polo 6 stuks pp.                                                                    14.50€/pp. 

 21       Gamba met kruidenboter 3stuks pp.                                                          14.50€/pp. 

 22       Pannetje met mini coquilles en garnalen.                                                  11.50€/pp.  

 

                                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

       

                                     Warme hoofdgerechten  

 23       Stoofpotje edele vissoorten met beetgare groentjes en 

                                                witte wijnsaus.                                                           24.00€/pp. 

 24       Luxe vis vol au vent met scampi /garnalen en kabeljauw.                    32.50€/kg.  

 25       Hertenkalf met wintergroenten en sausje van de chef .                       27.50€/pp.  

 

                                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 KREEFTEN:   Dagprijs 450/550/650/750/850/gr. ook enkel gekookt te verkrijgen.  

 

 26       Waterzooi van kreeft . 

 27       Kreeft met kruidenboter.  

 28       Kreeft belle vue. 

 

                                                             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                               



  

  29                                 Menu nr.1                37.50€/pp 

   

       . Tartaar van zalm met zeewier en garnalen met garnituur(ieder voorgerechtje op bord.) 

       . Ganalen bisque.  

       . Visserspotje met 4 fijne vissoorten en sausje met fijne kruiden en groenten. 

                                        zeeduivel /roodbaars/zalm/leng/  

       . Keuze van puree of kroketten of duchesse aardappelen  

 

 

30                                   Menu nr. 2                43.90€/pp    

      . Tapaspotje roodbaars en curry/tapaspotje scampi risotto/ mini quiche zalm. 

      . Pannetje met coquillen en garnalen. 

      . Stoofpotje van edele noordzeevis met lekkere witte wijnsaus en beetgare groenten. 

      . Zeeduivel/griet/tong/kabeljauwhaas/garnalen. 

                                                                      Of 

     . Hertekalf filet met sausje v/d chef en wintergroenten (+4.00€/pp.) 

     . Keuze van puree of kroketten of duchesse . 

                                                       

 

31                   Fruits de mer 54.00€pp. (te verkrijgen per 2 pers.)  

    .  ½ kreeft,3 oesters, scampi 2 stuks, langoustines 2 stuks, gamba 2 stuks, kreukels,  

    .  wulken, ongepelde garnalen, garnaal royale, krabpoten 2 stuks, mini coquille,  

    .  greenshell mossel, cocktail saus en tartaar inbegrepen.  

                                                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

32                             Koud buffet nr.1 volledig vis 34.50€/pp. 

                    Kan aangevuld worden met ½ kreeft (dagprijs)  

     

    .  Gestoomde zalm, goed gevulde tomaat garnaal, krabeitje, gerookte zalm, scampi, 

    .  gerookte makreelfilet, tongrol, gamba, gerookte heilbot, licht gebakken gekruide tonijn,  

    .  gerookte rivierpaling filet,buffet gegarneerd met vers fruit,2 sausen en 4 soorten  

    .  groenten inbegrepen. 

                                                              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

33                              Koud buffet nr.2 vis en vlees 32.00€pp. 

                      Kan aangevuld worden met ½ kreeft (dagprijs)  

   .  Gestoomde zalm, tomaat garnaal, tonrolletje, gerookte makreelfilet, gamba, 

    .   eitje gevuld met krab. 

    .   rosbief, natuurham, gerookte ham met meloen,buffet gegarneerd met vers fruit, 

    .   4 soorten groenten en 2 sausen inbegrepen. 

                              ------------------------------------------------------------------------ 

                                        Aardappelbereidingen 

 

  34    Verse aardappelkroketten.                                                                          0.30€/stuk. 

  35     Koude aardappelen van het huis.                                                                 1.80€/pp. 

  36     Frietjes.                                                                                                              1.20€/pp. 

  37     Puree.                                                                                                                 1.80€/pp. 

  38     Pomme duchesse.                                                                                          0.90€/stuk. 

 

 

                                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  

 

                             Belangrijke info      

              BESTEL TIJDIG !!!            

                                        Voor Kerstmis                                                                                          

          Bestellen,wijzigen of annuleren kan tot uiterlijk 20 december.     

                                       Voor Eindejaar 

           Bestellen,wijzigen of annuleren kan tot uiterlijk 27 december 

                      Daarna aanvaarden wij geen bestellingen meer. 

Er zal een waarborg gevraagd worden van €30 indien leeggoed wordt meegenomen. De betaalde waarborg zal 

terugbetaald worden bij teruggave leeggoed. 

Voor dit jaar zou ik willen vragen dat iedereen zijn bestelling op voorhand contant zou betalen en geen bancontact 

dit voor het vlotte verloop en lange wachten te vermijden. Wij zullen ook ons best doen om iedereen zo vlot  

mogelijk te bedienen.Wij werken graag met verse producten voor de bereiding van uw gerechten.Indien er door 

marktschommelingen zich een prijsstijgig voordoet, zijn wij genoodzaakt om ook onze prijzen aan te passen.         

Dank voor uw begrip 

                                Afhalen bestellingen eindejaarsfeesten. 

Kerstavond, ZATERDAG 24 december 

                          tussen 13u00 en 16u30 

Kerstdag , ZONDAG 25 december 

                               tussen 10u30 en 12u00 

 Oudejaarsavond, ZATERDAG 31 december 

                                tussen 13u00 en 16u30 

Nieuwjaarsdag ,  ZONDAG 1 januari 

                            tussen 10u30 en 12u00        

                   


