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MENUKAART

Reserveer tijdig voor de feestdagen!
Gelieve uw bestelling tijdig door te geven! 
KERST VOOR 19 DECEMBER 2022
NIEUWJAAR VOOR 22 DECEMBER 2022.

Geplaatste bestellingen kunnen achteraf niet meer gewijzigd worden.

Afhalen Lommel en Oud-Turnhout:
24/31 december 13-15u
25 december 10-12u
1 januari  10-12u  

Afhalen Balen:
24/25/31 december 10-12u
1 januari  10-12u 

Gewijzigde openingsuren winkel:
Vrijdag 23/12 9-20u
Zaterdag 24/12 9-15u
Zondag en maandag 25/12 - 26/12 gesloten
Vrijdag 30/12 9-20u
Zaterdag 31/12 9-15u
Zondag tot donderdag 1/1 - 5/1 gesloten

• Afhaling is achteraan op de parking van onze winkel. 
• De betaling gebeurt bij afhaling. 
• Er dient een borg betaald te worden voor leeggoed.
• Geen bancontact aanwezig.
• De gerechten zijn makkelijk op te warmen op een laag vuurtje, 
 in de microgolfoven of in de oven.

Door omstandigheden kan het zijn dat niet al de producten geleverd  
worden, wij proberen dit uiteraard tot het minimum te beperken. 
We zorgen steeds voor een passend alternatief.

SUSHI & SASHIMI
1. Happy Single (16st) € 22,00
2. Sushi spicy (14st) € 18,00
3. Zalm combo (15st) € 21,00
4. Company Boat (40st) € 55,00
5. Family Boat (60st) € 70,00
6. Special christmas boat (44st) € 65,00
7. Friendship Boat (100st) (4+5) € 110,00

BESTEL NU ONLINE 
en ontvang 

een leuke attentie!
feestdagen@visenco.be

0477 712 639



HOOFDGERECHTEN
Visvidee +/- 600gr (+/- voor 2 pers.) € 16,90
Vispannetje +/- 600gr (+/- voor 2 pers.) € 16,90
Vispannetje Luxe vd chef € 14,50
Scampi van het huis (12st) € 18,90
Scampi in curry (12st) € 18,90
Garnituur bij vis (puree, jonge worteltjes en brocolli) € 6,20
Gevulde Rollade van kerstkalkoen/champignonsaus € 9,90
Varkenshaasje met pepersaus € 10,50
Wildstoofpotje van Edelhert 500gr € 13,50

EXTRA
Luxe groenten € 5,20
Gratin 300 gr € 4,20
Ambachtelijke kroketjes (8st) € 3,90

WARM BUFFET
Duo van scampi en visrolletjes met een roomsausje,
stoofpotje van edelhert, Varkenshaas, champignonsaus,
winterse groenten, gebakken witloof, appeltje met
veenbesjes, kroketjes of gratin
€ 24,50 (p.p.) Te bestellen vanaf 4 personen

VISGOURMET
Incl marinade en kruiden

BASIS/2 (VOOR 2 PERS.)
Zalm, kabeljauwhaas, victoriabaars, scampi, heilbot € 36,90

BASIS/3 (VOOR 3 PERS.)
Zalm, kabeljauwhaas, victoriabaars, scampi, heilbot € 51,50

LUXE/2 (VOOR 2 PERS.)
Zalm, kabeljauwhaas, roodbaars, coquille, scampi, tonijn € 39,90

EXTRA
Gratin, champignons, paprika, tomaat, warme en koude sauzen € 5,50
Koude groenten per 2 personen € 12,90

DESSERT

Rijstepap € 3,20
Chocomousse € 3,50
Trio van mini dessertjes € 5,50
Platte kaas met speculaas € 3,90

HAPJES

SOEPEN 1 LITER

Tomatensoep met balletjes € 4,90
Roomsoepje met bressekip € 4,90
Thaise curry kokossoep met zalm € 8,90
Bretoense vissoep € 9,90
Kreeftensoep € 15,50

Cocktail met gestoomde zalm € 9,20
Cocktail met grijze garnalen € 12,50
Halve kreeft Belle Vue € 27,50
Gestoomde zalm met garnituur (+/- 1,5kg 10 - 15 pers.) € 59,90
Huisgemaakte garnaalkroketten (per 3st) € 11,50
Gevulde Visschelp € 9,90
Halve kreeft Thermidor € 27,50

VOORGERECHTEN

Gegratineerde Oesters (6st) € 13,90
Gillardeau Oesters (12st) € 29,00
Geay Oesters (12st) € 23,00
Tapasschotel Vis&Co (4 pers.) € 29,90
Tapasschotel Deluxe (4 pers.) € 69,50

KOUD BUFFET
NOORSE VISSCHOTEL
Gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel,
gerookte paling, gekookte gamba, gestoomde zalm,
grijze garnalen, zalm-aardappelsla, slamengeling, cocktailsaus € 23,90

KOUD BUFFET VIS EN VLEES
Gevulde eitjes, gestoomde zalm, perzik met tonijn,
gerookte zalm, gerookte forel, wildpate, kippendrum,
varkensgebraad, gedroogde ham, aardappelsla, witte
koolsla, worteltjes, rijstsla en pastasla, cocktailsaus en tartaar € 31,50

KOUD BUFFET VIS BELLE VUE
Gevulde eitjes, tomaat grijze garnalen, gestoomde zalm,
perzik met tonijn, gerookte zalm, gerookte forel, gerookte
paling, gekookte gamba, tonijn furikake, aardappelsla,
witte koolsla, worteltjes, rijstsla, pastasla, cocktailsaus en tartaar € 33,90

KOUD BUFFET VIS ROYAL
Gevulde eitjes, tomaat grijze garnalen, gestoomde zalm,
perzik met tonijn, gerookte zalm, gerookte forel, gerookte
paling, gekookte gamba, tonijn furikake, langoustines,
halve kreeft, aardappelsla, witte koolsla, worteltjes,
rijstsla, pastasla, cocktailsaus en tartaar € 52,90

FRUITS DE MER
3 oesters, 2 scampi’s, 2 gamba’s, schelpjes, wulken,
alikruiken, ongepelde garnalen, langoustine, halve kreeft € 49,90
Supp. Reuze gamba € 9
Supp. Kaviaar (10gr) € 22


