TRAITEURLIJST

VIS - TRAITEUR

HAPJES
Garnaalballetjes
Gegrilde coquille met bloemkoolcrème
Geplette ratte aardappel met grijze garnalen
en zure room
Carpaccio van coquille met gemarineerde bloemkool
Gerookte zalmmousse, zalmeitjes
Mini coquilleschelp

€0,50/st
€2,00/st
€2,00/st
€3,00/st
€2,00/st
€2,00/st

- Alle hapjes zijn minimum per 4 stuks Warme oester in champagnesaus
€2,50/st
Mini fruit de mer
€15,00/p.p.
(mix van schelp- en schaaldieren, zonder kreeft)
Mini croque met mozzarella en gerookte zalm €3,50/croque
(4 stuks)
Mosseltjes in lookboter (12st.)
€7,00/12st.
Tapasschotel – vanaf 4 personen
€13,50/p.p.
(Zalmblokjes met zure room en zeekraal, gerookte forelsalade,
tapenade van Oud Brugge, koningsolijven, gerookte zalm,
maatjes met sjalot, zalmmousse, gebrande zalm, Parmezaan
schilfers, gamba, gerookte paling en een zak grissini’s)
Aperitiefbordje – vanaf 4 personen
€12,50/st.
(gebrande zalm, tartaar van coquille, gerookte zalm, warme
oester, scampi)

Wij vragen u per bestelling 1 menu samen te stellen

OESTERS
Zeeuwse creuzen

€1.85/st

Zeeuwse platte oester 4 :00

€2.20/st.

Franse fines claires

€1,95/st.

Gillardeau

€2,20/st.

SOEPEN
Groentesoep

€4,00/l

Waterkerssoep met gerookte paling

€6,00/l

Vissoep

€7,00/l

Bouillabaisse (vanaf 2 pers.)
€16,00 p.p.
(3 stukken witte vis, zalm, langoustine, mosselen, coquilles)

VOORGERECHTEN
Scampi maison / look (5stuks)
€8,00 p.p.
Tongrolletjes in witte wijnsaus of garnaalsaus (3stuks)
€8,00 p.p.
Coquilleschelp
€5,00 p.p.
Ballotine van zalm met dilledressing
€10,00 p.p.
Gegrilde coquilles (3stuks) , knolselderpuree
€8,00 p.p.
Halve kreeft met lookboter
dagprijs
Halve kreeft “belle vue”, sla, cocktail
dagprijs
Garnalencoctail
€8,50/st.
Zeevruchtenbeker met echt krabvlees
€10,00/st.
Huisgerookte Noorse zalm met sjallot, citroen, peterselie €7,50/st.
Huisgerookte Schotse zalm met sjallot, citroen, peterselie €8,50/st.
Gemarineerde Noorse zalm
€7,00/st.
Gemarineerde Schotse zalm
€8,00/st.

HOOFDGERECHTEN
Gemarineerde Schotse zalm

€8,00/st.

Vispannetje (6 soorten Noordzeevis)
€16,50 p.p.
Kabeljauwhaas op Oostendse wijze
€17,00 p.p.
(champignon, garnaal, mossel, aardappel, tomaat, witte wijnsaus)
Tongrolletjes in witte wijnsaus (5 stuks)
€14,00 p.p.
Scampi maison / look (9 stuks)
€13,50 p.p.
Waterzooi van vis – vanaf 4 personen
€18,00 p.p.
Gegrilde coquilles (5 stuks)
€19,00 p.p.
(knolselderpuree, gerookte saus, oesterzwam)
Gegrilde zalm met dragonsaus
€14,00 p.p.
Gebakken gamba’s (9 stuks) (pesto en rijst)
€18,00 p.p.
Pasta, puree of gebakken krielaardappelen apart te verkrijgen
(€7,50/kg)

Wij vragen u per bestelling 1 menu samen te stellen

VISFONDUE - GOURMET
Tongfilet, zalm, grietfilet, lotte, gamba, scampi,
coquille, mini visbrochette, mosselen
(visfumet of kruidenolie inbegrepen)

€17,00 p.p.

FRUIT DE MER
KOUD
€42,00 p.p.
½ kreeft, ½ krab, 5 langoustines, 5 gamba’s, ongepelde
garnalen, 5 wulken, 2 krabbepoten, 5 scampi’s, 5 mosselen,
5 oesters
WARM
€47,00 p.p.
½ kreeft, ½ krab, 3 langoustines koud, 2 langoustines met
lookboter, 3 gamba’s koud, 2 gamba’s gemarineerd,
ongepelde garnalen, 5 wulken, 2 krabbepoten, 5 scampi’s,
3 mosselen koud, 2 mosselen met lookboter , 3 oesters koud,
2 oesters met champagnesaus

SUSHISCHOTEL
Sushischotel – vanaf 4 personen
(mix van 15 stuks)

€19,00 p.p.

KOUDE SCHOTELS
KOUD BUFFET 1
€16,00 p.p.
Gepocheerde zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm,
scampibrochette
KOUD BUFFET 2
€19,00 p.p.
Gepocheerde zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm, gerookte
heilbot, scampibrochette, tongrol, gerookte makreelfilet,
gerookte palingbuik
KOUD BUFFET 3:
€24,00 p.p.
Gepocheerde zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm, gerookte
heilbot, scampibrochette, tongrol, gerookte makreelfilet,
gerookte palingbuik, gekookte gamba, gerookte rivierpaling,
gebrande zalm, gerookte forelmousse
VLEES EN VISSCHOTEL
€22,00 p.p.
Gepocheerde zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm,
scampibrochette, gekookte ham, kippenbout, ovenpastei,
gandaham met meloen
Al onze schotels worden geserveerd met salade, wortelen,
ei, komkommer met tonijnsalade
Cocktail en mayo inbegrepen
Koude aardappelsalade of koude pastasalade apart te
verkrijgen (€7,50/kg)
Extra groenten (sla, wortelen, komkommer en tomaat +
dressing): €4,95/p.p.

Wij vragen u per bestelling 1 menu samen te stellen

MAISON POISSON
Ingooigemplaats 55, 8570 INGOOIGEM / 056/41.22.25
www.maisonpoisson.be / mpingooigem@gmail.com
BTW BE0691.820.826

OPENINGSUREN
Maandag: gesloten
Dinsdag – Vrijdag: 8u00 – 19u
Zaterdag: 8u30 – 17u
Zondag: 8u30 – 12u30

