Het zijn vreemde tijden vol onzekerheden, toch 1 zekerheid ...

Wil je iets lekkers uit de zee ...

Feestfolder
2021-2022

e
Laat jn ...
verleide

Apero
Apero-doosje (Koud - 2x2)

€ 9.00 / doosje

Pasteitjes (Warm - 4 stuks)

€ 5.00 / doosje

Mini-garnaalkroket (6 stuks)

€ 9.00 / doosje

AMBACHTELIJKE GARNAALKROKETTEN

€ 3.50 / stuk

GEGRATINEERDE OESTERS
MET CHAMPAGNESAUS (min. 4 stuks)

€ 2.80 / stuk

Soep
Bisque van kreeft

€ 8.90

HEERLIJKE BOUILLABAISSE
boordevol schaaldieren en verse noordzeevis,
verrijkt met verse rouille

€ 15.90

Koude voorgerechten
“Retro-Cocktail” op grootmoeders wijze met Noordzeegarnalen,
gepocheerde zalm en krab
€ 9.00 / pers.
Slaatje “Délice” met gerookte zalm, grijze garnalen,
scampi en bijpassende garnituren

Keerzelaarstraat 1 A | LANGEMARK
(zijstraat van de Zonnebekestraat)

€ 10.00 / pers.
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0468 14 07 15

www.deliceschezlies.be

Warme voorgerechten
Vispannetje van de dag met lekkers uit de zee

€ 8.50 / pers.

Visserspotje met Noordzeegarnalen om te gratineren

€ 9.50 / pers.

Pannetje van de chef met kabeljauw, coquille, scampi,
overdekt met gerookte zalm en fijne groenten

€ 10.00 / pers.

Stoofpotje van roodbaars, zeewolf, rivierkreeftjes
en brunoise van wintergroentjes

€ 10.00 / pers.

Warme hoofdgerechten
Alle warme voorgerechten zijn als hoofdgerecht verkrijgbaar,
mits supplement van € 5.50 / pers.
Extra Oostendse patatjes

€ 2.30 / pers.

Koude hoofdgerechten
Feestelijk vlsbord “all-lnn”
Visschotel Délice” (min. 6 pers.)
•
•
•
•

€ 19.90 / pers.
€ 19.90 / pers.

van zalm: gepocheerd, gerookt en een glaasje met een fijne mousse van zalm
Assortiment gerookte vis: heilbot, zeepaling, sprotfilet ...
Schaal- en schelpdieren: scampi, tomaat met Noordzeegarnalen, gamba, ...
Dit alles wordt verrijkt met krab, opgevuld eitje met tonijn en vers fruit

Feestelijk luxebuffet (min. 6 pers.)

€ 24.80 / pers.

• Quattro van zalm: gemarineerd, gerookt, gestoomd en een fijne zalmmousse
• Assortiment van gerookte vis: forel, heilbot, sprotfilet en paling
• Waaier van diverse zeevruchten: gamba’s, krabbepoten, langoustines en scampi
(indien gewenst ½ kreeft + € 10.90 p.p.)
• Opgevulde tomaat met Noordzeegarnaal, eitje met tonijn, krabvlees, vers fruit

Extra groentenassortiment voor bij buffet
Extra aardappelsalade voor bij buffet

VOOR DE LIEFHEBBERS

€ 5.00 / pers.
€ 10.80 / kg

Fruits de mer (min. 2 pers.)

1/2 kreeft / pers., krabbepoten, (on)gepelde Noordzeegarnalen, kreukels,
venusschelpen, mosselen, wulken, scampi, gamba’s, langoustinestaartjes
en heerlijke oesters
€ 39.50 / pers.

PRAKTISCHE INFO
Bestellingen voor kerstmis worden aanvaard t.e.m. zondag 19 dec
Bestellingen voor oud en nieuw worden aanvaard t.e.m. zondag 26 dec
(bestellingen zijn pas geldig na het betalen van een voorschot van € 20)
Rekening BE 92 0343 2539 2323
(bij annulatie na uiterste besteldata bent u dit voorschot kwijt)
Wegens organisatorische redenen zijn we genoodzaakt om streng te zijn,
indien u later bent, kan u wel steeds bij ons iets kiezen uit onze feestelijke toonbank.

FEEST-OPENINGSUREN in den Hangaar:
donderdag 23 dec
vrijdag 24 dec
zaterdag 25 dec
zondag 26 dec
woensdag 29 dec
donderdag 30 dec
vrijdag 31 dec
zaterdag 1 jan

09u00 - 17u00
09u00 - 16u00 / afhalen bestellingen vanaf 12.00
10u00 - 12u00 / afhalen bestellingen
10u00 - 12u00 / afhalen bestellingen
07u00 - 12u30 (Markt Langemark)
09u00 - 17u00
09u00 - 16u00 / afhalen bestellingen vanaf 12.00
10u30 - 12u00 / afhalen bestellingen

Wij zijn gesloten vanaf
2 januari t.e.m. 10 januari
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OPGELET NIEUWE OPENINGSUREN!!!
VANAF JANUARI zal de hangaar open zijn:
Donderdag 15-18
Vrijdag 16 -18

