MENU Schaal-Schelpdieren
Kreeften

Canadese kreeften, het vlees is van hoge kwaliteit en heeft een fijne zoete smaak, gevangen bij Nova
Scotia, Canada.

Kreeften koud:
1/2 Canadese kreeft met wakame, Hollandse garnaaltjes en romige mayo
Deze 1/2 kreeften zijn ca 250 gr, gekookt, doorgesneden en klaar om van te genieten.

€ 19,50

Het seizoen van de Oosterscheldekreeft is weer begonnen. Deze kreeft met zijn eigen DNA is een oer
Zeeuws product en staat bekend om zijn delicate smaak.

Kreeften, warme bereiding, oven klaar:
1/2 Canadese kreeft met roomboter, verse tuinkruiden en zeekraal
1/2 Canadese kreeft thermidor met romig mengsel van kreeftenvlees,
Cognac, Gruyerekaas en zeekraal.

€ 19,75
€ 22,75

Fruits de mer de luxe
Twee ½ Kreeften, vongole, wulken, gamba's, scheermessen, oesters, krabpoten, kokkels, langoustines
en sausjes inclusief oestermesje en kreeftenvorkjes In houten boot geserveerd.
Voor twee personen

€ 95,00

Kant en klaar gerechten
6 gamba's met piri piri, zeekraal, ovenklaar

€ 13,75

6 Coquilles met spek omwikkeld, truffelboter en zeekraal, ovenklaar

€ 14,50

2 Coquillesschelpen gevuld met Coquille, garnaaltjes, groenten,
romige saus en Gruyèrekaas

€ 13,75

6 oesters creuses met saus de Normandië en kaas, ovenklaar

€ 16,50

Vis oven/magnetron gerechten
6 gevulde tongrolletjes met zalm, garnaaltjes, kreeftensaus en zeekraal

€ 14,50

Vispotje van zalm, kabeljauw, garnalen en zeekraal

€ 14,50

Om uw maaltijd compleet te maken:

Geroosterde Aardappeltjes in schil met ui, knoflook , tijm en peterselie

€ 4,25

Aardappel gratinee met bieslook en Gruyerekaas

€ 4,25

Sashimi / tataki / vis / tappasschotels
Sashimi/tataki schotel

voor 2 personen
Vers gesneden sashimi van tonijn, zalm, coquilles, Tataki
van tonijn, zalm, octopus, gember, wakame, wasabi, kikkoman en eetstokjes

€ 40,00

Vispalet ca. 800 gram
Hollandse garnalen, gerookte zalm, palingfilet, gamba’s en twee sausjes

€ 45,00

Vis-tappas schotel ca 800 gram
Hollandse garnalen, truffel tapenade, kingkrab salade, olijven, gerookte zalm,
Ansjovisfilet, gevulde peppadews

€ 35,00

Oesters / schaal en schelpdieren
Normandië oesters no3

kistje 12 stuks

€ 16,95

FDC Cape Horn oesters no3

kistje 12 stuks

€ 17,25

Golden Beach no3

kistje 12 stuks

€ 23,75

Geay oesters no4

kistje 12 stuks

€ 22,00

Cocktail oesters Ile de Ré

kistje 18 stuks

€ 33,00

Proeverij van 4 x oester Geay, 4 x Golden Beach en 4 x Normandië

kistje 12 stuks

€ 22,50

Inclusief Bretonse wijnazijn. Wij kunnen de oesters ook voor u openen, per oester

€ 0,25

Zeeuws zeezout gewonnen uit de Oosterschelde 100 gr puur
100 gr gerookt

€ 7,95
€ 8,95

Vis-borrelplank voor 2 personen

€ 34,50

Portugese tonijnsalade, gerookte zalm, gerookte paling, Hollandse garnalen, gerookte makreelfilet,
gamba’s 4 stuks, wakame, sausje en 4 brioche broodjes.

Vis-schotel de luxe voor 6 personen

€ 90,00

Huis gemaakte zalmsalade, Gamba’s, ansjovisspiesjes, gerookte makreel, gevulde zalmrol, gerookte
paling, mootje gepocheerde zalm, Hollandse garnalen, wakame, peppadew, olijven, druiven,
tomaatjes en twee soorten saus

BBQ / Gourmet schotel
Visschotel voor de BBQ voor 2 personen
2 gemarineerde zalmfilets, 2 zeebaarsfilets, 4 coquille met spek, 6 gamba’s, 2 gemarineerde
€ 46,00
roodbaarsfilets, 2 tonijnspiesjes, zeekraal en twee sausjes
De samenstelling van de vissoorten kan per seizoen verschillen.
Aanvulling:

Huisgemaakte zalmsalade 500 gr.

€ 12,95

Haringen
Haringen per schaal vanaf 10 stuks met uitjes

€ 22,50

Luxe broodjes boxen, zelf kunt u de inhoud aangeven
Broodje paling

€ 6,50

Broodje zalm

€ 6,50

Broodje Hollandse garnalen

€ 6,95

Broodje haring

€ 3,00

Broodje gerookte makreelfilet

€ 3,50

Broodje tonijnsalade

€ 3,95

Broodje kingcrabsalade

€ 4,95

Broodje zalmsalade

€ 3,95

Graag 24 uur van te voren bestellen, minimale afname 5 per soort.

Hoe kunt u bestellen?
*Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
U kunt uw bestelling aan ons doorgeven :
Per mail :
info@oesterparel.nl
Per telefoon:
010- 4352579 of 06-10691965
U kunt met de auto voor de deur afhalen op de Kuipershof 12 te Vlaardingen.
Let op! Om zeker te zijn dat uw bestelling klaar staat om af te halen of deze te laten
bezorgen hebben wij een bestelperiode van 24 uur.

Bestelschema:
Bestellen

Afhalen/bezorgen

Woensdag

voor 12.00 uur

-

Donderdag

tussen 16.00 uur en 17.00 uur

Donderdag

voor 12.00 uur

-

Vrijdag

tussen 16.00 uur en 17.00 uur

Vrijdag

voor 12.00 uur

-

Zaterdag

tussen 12.00 uur en 13.00 uur

Voor een andere dag bestellen kan ook, vraag naar de mogelijkheden.
Betalingswijze:
Komt u het afhalen/of wilt u uw bestelling laten bezorgen?
Dan kunt u pinnen of contant betalen.
Heeft uw nog vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

