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Feestfolder



Aperitief

Gebakken scampi's in een jasje van spekreepjes € 42,50/kg
Gekookte scampi's met dipsaus € 1,00/stuk
Zalmterrine € 26,50/kg
Glaasje gevuld met tonijn en brunoise van zuiderse groenten € 2,50/stuk
Oesters 4/0 € 2,50/stuk
Creusen nr.3 € 1,60/stuk
Mini snacks (12 stuks): € 12,00/12st.
ger.zalm-prei hapje, visvidéehapje,zalmhapje,kaas-hamhapje, tonijnhapje en worstenbroodje

Mini worstenbroodjes € 13,50/12st.
Ansjovis in lookolie € 20,50/kg
Ansjovisspies € 26,50/kg
Ansjovis in pikante saus € 20,50/kg
Olijven mix € 28,50/kg
Groene olijven zonder pit € 28,50/kg
Zwarte olijven zonder pit € 28,50/kg
Pepper sweet gevuld met roomkaas € 47,40/kg
Zongedroogde tomaatjes € 34,90/kg
Zongedroogde tomaatjes met bascilicum & parmezaan € 34,90/kg
Zweedse hapjes € 24,00/kg
Tapasschotel (vanaf 4 personen) € 14,50/pp



Voorgerechten
Verse vissoep (± 8 dl) € 10,00/doos
Verse kreeftensoep (± 8 dl) € 15,50/doos
Verse tomatensoep met balletjes (± 8 dl) € 5,00/doos
Oesters 4/0 € 2,50/stuk
Creusen nr.3 € 1,60/stuk
1/2 kreeft (700 gr.)
Gekookt Dagprijs
Gegarneerd Dagprijs
Zalmterrine € 26,50/kg
Garnaalcocktail (schelp) € 9,00/stuk
Crabcocktail (glas) € 10,50/stuk
Ananas zalmsla-cocktail (glas) € 9,00/stuk
Gevulde visschelp van het huis € 10,50/stuk
Gevulde St.Jacobsschelp € 13,00/stuk
Taartje met prei + verse zalm € 5,50/stuk
Gerookte forelfilets (pakje v.100gr.) € 3,00/stuk
Verse gerookte rivierpalingfilets € 63,00/kg
Paling in 't groen € 40,00/kg
Tomaat-garnaal € 8,00/stuk
Gekookte zalmfilets € 40,00/kg
Visvidé € 6,00/stuk
Visvidévulling los per kg € 30,00/kg
Zelfbereide garnaalkroketten € 3,00/stuk
Zelfbereide kaaskroketten € 2,00/stuk
Kroketjes met beuling en appel € 8,00/4st.
Scampi's van het huis € 42,50/kg

Gebakken scampi's in currysaus € 38,00/kg
Normandische zeetong en aardappelpuree € 19,50/pp
Normandische melktong en aardappelpuree € 15,50/pp
Gebakken coquilles met pasta en tomatenconcassé € 15,00/pp



Hoofdgerechten

FONDUE & GOURMET
Visfondue (vanaf 2 personen) € 19,50/pp
(Victoriabaars,zonnevisrolletje,heilbotfilets,zalmfilets,kabeljauwhaasje en scampi's)

Visgourmet (vanaf 2 personen) € 19,50/pp
(Victoriabaars,kabeljauwhaasje,heilbotfilets,zalmfilets,tonijnfilets en scampi's)

Vleesfondue (vanaf 2 personen) € 17,50/pp
(Rund,varkenshaasje, kipfilet, worstjes met spek en kruidenballetjes)

Vleesgourmet (vanaf 2 personen) € 17,50/pp
(Mini-hamburger, steak, kipfilet, varkenshaasje, worstjes, pulled porc met saus)

KOUDE HOOFDGERECHTEN
Noorse schotel € 12,50/pp
(Gerookte zalm + gerookte heilbot + gerookte forelfilets)

Gehele gekookte zalm
Niet gegarneerd € 55,00/zalm
Gegarneerd € 65,00/zalm

Schotel met koud visassortiment € 26,00/pp
(Noorse schotel + tomaat-garnaal + gekookte zalmfilets + 2 gekookte gamba's)

1 gehele gekookte kreeft (700gr.)
Niet gegarneerd Dagprijs
Gegarneerd Dagprijs
Fruits De Mer (zeevruchtenschotel) € 37,00/pp
(Venusschelpen,langoustine,gamba's,scampi's,creusen,crab en ongepelde garnalen)

Fruits De Mer met kreeft                             dagprijs kreeft + € 37,00/pp
Groenten assortiment € 10,00/pp
(Pastasalade,aardappelsalade,fijne boontjes met krokant gebakken spekjes, prunella tomaatjes met uitjes en komkommersalade)

Aardappelsalade € 11,00/kg
Pastasalade € 11,00/kg

WARME HOOFDGERECHTEN
Zonnevisrolletjes in duglérésaus en aardappelpuree € 17,00/pp
Melktongrolletjes in garnaalsaus en aardappelpuree € 25,00/pp
Normandische melktong en aardappelpuree € 21,00/pp
Normandische zeetong en aardappelpuree € 31,00/pp
Kabeljauwhaasje in mosterdsaus en aardappelpuree € 24,00/pp
Zalmfilet in kruidensaus en aardappelpuree € 22,00/pp
Vispannetje en aardappelpuree € 20,00/pp
Grietfilets op een bedje van prei, witte wijnsaus en aardappelpuree € 35,00/pp
Zeewolffilet in preiroomsaus en aardappelpuree € 25,00/pp
Zeebaars met zuiderse tapenade, champignons en aardappelpuree € 23,00/pp
Kreeft Thermidor (gegratineerd met kaas en fijne groentensaus) Dagprijs

Scampi's van het huis € 42,50/kg
Gebakken scampi's in currysaus € 38,00/kg



KOUD BUFFET DE LUXE (vanaf 6 personen)
VIS
Tomaat-garnaal 
1/2 kreeft "Belle Vue"
Gamarineerde scampi met baby ananas
Assortiment van ambachtelijk gerookte vis (ger.zalm,ger.palingfilets en gerookte forelfilet)

Vlees
Parmaham met meloen
Paté met aangepaste confituur
Gebakken gevulde kip
Pastrami (gedroogd rundsvlees met peper)
Rosbief

Salades
Pastasalade, aardappelsalade met sjalot, fijne boontjes met krokant gebakken spektjes en dressing, 
prunella tomaatjes met dressing en verse pijpajuin, komkommersalade

Sauzen
Cocktailsaus, tartaar

Zonder kreeft € 46,00/pp
Met kreeft € 58,50/pp

BUDGETBUFFET (vanaf 6 personen)
Vis Vlees
Gepocheerde zalm
Gerookte forelfilets
Tomaat-garnaal

Varkensgebraad
Rosbief
Pata Grega
Kippedrum afgebakken

Salades
Pastasalade, aardappelsalade met sjalot, fijne boontjes met krokant gebakken spektjes en dressing, 
prunella tomaatjes met dressing en verse pijpajuin, komkommersalade

€ 35,00/pp

Buffetten



AARDAPPELVARIATIES
Aardappelpuree € 2,00/dot

WARME SAUZEN
Witte wijnsaus (vers bereid) € 15,00/liter
Garnaalsaus (vers bereid) € 22,00/liter
Preiroomsaus (vers bereid) € 15,00/liter
Mosterdsaus (vers bereid) € 15,00/liter
Kruidensaus (vers bereid) € 15,00/liter
Duglérésaus (vers bereid) € 15,00/liter
Provençaalse saus (vers bereid) € 15,00/liter
Fijne groentensaus (vers bereid) € 17,00/liter

WARME GROENTEN
Gebakken witloof € 2,00/stuk
Gestoofde prei (300gr.) € 6,00/300 gr
Gestoofde wortelen (300gr.) € 6,00/300 gr
Boontjes met krokant 
gebakken spek

€ 6,00/300 gr

KOUDE SAUZEN
Cocktailsaus, Tartaar, Mayonaise, Dillesaus, 
Looksaus en Piri piri saus

Potje van 100 gr. € 1,00/potje
Potje van 250 gr. € 2,50/potje

VISBOUILLON
Visbouillon € 5,00/liter
Kreeftenbouillon € 15,50/liter
Fond van garnalen € 10,00/liter

Supplementen

Rijstpap € 2,50/potje

Chocolademousse € 2,50/potje

Desserten



WITTE WIJN
Prima Fila "Chardonnay" € 19,20/fles
Pinot Grigio € 13,40/fles
Oude kaap "Chenin blanc" € 7,10/fles
Oude kaap "Chardonnay" € 8,65/fles
Altijdgedacht "Sauvignon blanc" € 13,10/fles

RODE WIJN
Principe Spinelli IGT Rosso 2018 € 16,15 /fles
Tra la terra barbera d'Asti superiore € 23,55/fles
Montgras "Merlot" € 7,90/fles
Montgras "Chardonnay" € 7,90/fles
Rust en vrede "Merlot" € 23,70/fles
Oude kaap "Cabernet Sauvignon" € 9,15/fles

ROSE WIJN
Le Quattro Terre Piemonte Rosato 2018 € 14,45/fles
Fattoria Sardi Rosé IGT Toscana 2018 € 15,70/fles

PROSECCO
Prosecco € 16,70/fles

cava rosé
Rosato spumate € 15,25/fles

Wijnen



OPENINGSUREN EINDEJAARSPERIODE

Maandag 21 december .... open voor bestellingen 10.00 u. - 14.00 u.
dinsdag 22 december ..................... 09.30 u. - 15.30 u.
woensdag 23 december .................... 09.30 u. - 15.30 u.
donderdag 24 december ................... 09.30 u. - 15.30 u.
Vrijdag 25 december .... open voor bestellingen 11.00 u. - 13.00 u.
Zaterdag 26 december ... open voor bestellingen 10.00 u. - 14.00 u.
Zondag 27 december ................................. Gesloten
maandag 28 december .... open voor bestellingen 10.00 u. - 14.00 u.
dinsdag 29 december ..................... 09.30 u. - 15.30 u.
Woensdag 30 december .................... 09.30 u. - 15.30 u.
Donderdag 31 december ................... 09.30 u. - 15.30 u.
Vrijdag 1 januari ...... open voor bestellingen 11.00 u. - 13.00 u.
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WWW.DEZILVERVIS.BE | hello@dezilvervis.be

OPENINGSUREN

maandag, dinsdag & zondag: gesloten
woensdag t.e.m. vrijdag: 09.00 u. - 18.00 u.

zaterdag: 09.00 u. - 17.00 u.

NUTTIGE TIPS VOOR EEN OPTIMAAL FEESTMAAL

aperitiefhapjes: ± 10 min. in een voorverwarmde oven van 180°c

schelpen: ± 10-15 min. in een voorverwarmde oven van 180°c

kreeft thermidor: ± 10-15 min. in een voorverwarmde oven van 180°c

warme voor- en hoofdgerechten (OVEN):
± 15-20 min. in een voorverwarmde oven van 180°c

schotel alleen bestemd voor oven, verwijder het deksel

warme voor- en hoofdgerechten (MICROGOLF):
± 3-6 min. op hoogste stand

schotel alleen bestemd voor microgolf, verwijder het deksel

KEERBERGEN

RIJMENAM

BEERZEL

AARSCHOT

O.L.V. WAVER

KONINGSHOOIKT

BERLAAR

LIER

LIER

HEIST-OP-DEN-BERG

MECHELEN
BONHEIDE
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Om al onze feestmenu’s met de hoogste kwaliteit te kunnen bereiden, vragen 
we u om ons uw bestelling minstens vier dagen op voorhand te bezorgen.

Van zaterdag 2 januari t.e.m. donderdag 7 januari zijn we gesloten!
Terug open op vrijdag 8 januari.

De Zilvervis dankt u & wenst u een 
voorspoedig 2021!


