Laat je verleiden door onze ...

Feestfolder 2022-2023

Apero en diversen
mini zakouskis (6 stuks)

€ 5.50

mini-quiche ( 6 stuks )

€ 6.00

mini garnaalkroket (6 stuks)

€ 9.00

vis- bouché (/stuk)

€ 4.00

scampi lookroom (/stuk)

€ 2,50

mini-vispannetje (/stuk)

€ 2,00

Extra feestelijk

€ 3.50/stuk

GEGRATINEERDE OESTERS MET
CHAMPAGNESAUS

Soep

Door... onze huisgemaakte

bouillabaisse

Boordevol schaaldieren en verse Noordzeevis.
Verrijkt met verse rouille.

AMBACHTELIJKE
GARNAALKROKETTEN

(min. 4 stuks)

Laat je verleiden...

€ 2.80/stuk

liter

bisque van kreeft

€ 9.40

vissoep

€ 9.40

€ 15.40/L

U kan zich bij ons gans het jaar laten verrassen door een
heerlijk assortiment vispannetjes, soepen , pasta’s en diversen …
Alsook smaakvolle schepgerechten

Zoals ...
Kabeljauw in witte-wijnsaus
Roodbaars op zuiderse wijze
Duo van vis in scampi-saus
…

Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs

Vispotjes met kabeljauw en coquilles om te gratineren
Schelpen met kabeljauw en prei
Quiche van de dag met duo van zalm
Paling in de room
Paling Provençale
(indien Rivierpaling gewenst € 49.80)
Vislasagne
Pasta pesto met scampi

€ 8.50/stuk
€ 6.80/stuk
€ 9.40/stuk
€ 25.80 kg
€ 25.80 kg

Warm voorgerecht

pp

Vispannetje van de dag

€ 9.00

Visserspotje met Noordzeegarnalen om te gratineren



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

€ 10.80

Stoofpotje van roodbaars, zeewolf, rivierkreeftjes
en brunoise van wintergroentjes

€10.00

Scampi in lookroom

€ 9.00

Een van onze specialiteiten ...

Zuiderse paëlla
met een waaier aan zeevruchten

€ 19.90/KG

€ 22.90 kg
€ 21.80 kg

Warm hoofdgerecht
En nog zoveel meer …

€ 8.50

pp

Alle warme voorgerechten zijn als hoofdgerecht verkrijgbaar, mits supplement

€ 6.00

Aardappelpuree

€ 2.00

Oostendse patatjes

€ 2.40

Feestelijke visborden

Tijdens het jaar, kan u bij ons ook steeds terecht voor
allerhande koude bereidingen:

Feestelijke visborden

uitgezonderd tussen 21 & 31 december

Visschotel Délice

Koude hapjes

min 4 pers.
• Trio 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

De keuze en de prijs zijn afhankelijk van het aanbod ten tijde van uw bestelling

Koude voorgerechten
“Retro-cocktail “ op grootmoeders wijze met Noordzeegarnalen,
gepocheerde zalm en krab
Slaatje “Délice” met gerookte zalm, Noordzeegarnalen ,
scampi en bijpassende vinaigrette

Voor de liefhebbers ...

Fruits de mer

€ 49.80 p.p.

1/2 kreeft pp, krabbepoten, (on)gepelde Noordzeegarnalen,
kreukels, venusschelpen, mosselen, wulken.scampi, gamba’s,
langoustines, … en heerlijke oesters ( min 2 pers )

€ 9.00
€ 10.00

Feestelijk luxebuffet 
min 6 pers.
• Quattro van zalm: gemarineerd, gerookt, gestoomd en een fijne zalmmousse
• Assortiment van gerookte vis: forel, heilbot, sprotfilet en trio van paling
• Waaier van diverse zeevruchten: gamba’s, krabbepoten, langoustines en scampi
(indien gewenst ½ kreeft + € 10.50 p.p.)
• Opgevulde tomaat met Noordzeegarnaal, eitje met tonijn, krabvlees, vers fruit
Groentenassortiment ( min 6 pers)
Aardappelsalade

pp
€ 19.90

pp
€ 19.90

pp

€ 24.90
€ 5.00
€ 10.80 /kg

Keerzelaarstraat 1 A
LANGEMARK
(zijstraat Zonnebekestraat, ter hoogte van nr. 83)

0468 14 07 15
www.deliceschezlies.be

Openingsuren Markten
Dinsdag

7-12 u

Bissegem

Woensdag

7-12 u

Langemark

14.30-18 u Houthulst

Donderdag

7-12 u

Harelbeke

15-18 u

HANGAAR

Vrijdag

7-12 u

Poperinge

15-18 u

HANGAAR

Zaterdag

7-14 u

‘t Zand

Tijdens de feestdagen gaan de markten gewoon door, er kan wel
zaterdag 24 en 31 december afgehaald worden in “DEN HANGAAR” tussen 15 - 16.30 u
Opgelet: wij zijn gesloten op 25 december en ook vanaf 1 t.e.m. 15 januari 2023
door een jaarlijks gebrek aan verse vis tijdens deze periode.

