AANGEPASTE OPENINGSUREN
MET KERST EN NIEUWJAAR
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

22/12
23/12
24/12
25/12
26/12
27/12
28/12

gesloten
9u - 18u
9u - 16u
9u - 10u (enkel afhalen)
gesloten
9u - 18u
9u - 16u

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

29/12
30/12
31/12
01/01
02/01
03/01
04/01
05/01

gesloten
9u - 18u
9u - 16u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

GELIEVE TIJDIG TE BESTELLEN AUB !!!
(telefonisch bestellen of in winkel)
Kerst
voor 20/12
Nieuwjaar
voor 27/12

LAEVERS VISWINKEL
Montgomerystraat 11
3290 DIEST

013/35.08.20

Eindejaarsfeesten
2013
013/35.08.20
WWW.LAEVERS.EU

APERITIEFHAPJES
1. Mini tomaat-garnaal ………………..
2. Mini krabcocktail ……………………..
3. Mosselen met kruidenboter (6st) .
4. Gegratineerde oesters
van de chef (per stuk) ………….
5. Creusen n°2
per 12 st ............
per 25 st …………
per 50 st …………
6. Platte oesters 4/000
per 12 st …………
per 25 st …………
per 50 st …………
Creusen en oesters worden
NIET geopend
7. Scampibrochette met
curry-kokosroom ………………
8. Mousse van gerookte zalm
en forel ……………………………
9. Viscake met chili en
koriander (3st) …………………

(per pers.)

€ 2.10
€ 2.10
€ 2.95
€ 2.10
€ 14.50
€ 30.00
€ 60.00
€ 22.50
€ 46.50
€ 92.50

€ 2.75
€ 2.00
€ 2.25

SOEPEN
(per Liter)
10. Vissoep ………………………………… € 7.95
11. Kreeftensoep ………………………… € 10.00
12. Pompoensoep met grijze
garnalen ………………………… € 6.50
VOORGERECHTEN
13. Visbordje “Laevers”

(per pers.)

(kleine tomaat-garnaal,
gebakken zalm, scampi-brochette, cocktailsaus, garnituur

van koude groenten) ………………………
14. Gegratineerde visschelp ……………
15. Sint-Jacobsschelp .....................
16. Scampi met curry en kokos (5st) .
17. Scampi met duivelsaus (5st) ……

€
€
€
€
€

8.95
4.20
6.50
6.95
6.95

18. Garnaalkroketten (1st) ……………
19. Kaaskroketten (1st) …………………
20. Kruidenflensje met zure room en
gerookte zalm …………………
21. Vitello tonnato …………………………

€ 2.50
€ 1.30
€ 5.95
€ 6.95

VERSE VIS
(per pers.)
32. Fondue of Gourmet (per pers.)
4x vis + 2x scampi + 1x gamba
(zalm, victoriabaars, koolvis, zeewolf) … € 11.50
33. Groentengarnituur (tomaat, komkommer,wortel,
boontjes, aardappelsalade, sla, bloemkool, witte kool,

HOOFDGERECHTEN (incl. puree of kroketten) (per pers.)
22. Vispannetje ‘Royale’ (zalm, kabeljauw, koolvis,
garnalen, mosselen, preisaus) ……………. € 10.50
23. Tongrolletjes met kreeftensaus en
fijne groenten …………………. € 11.95
24. Op vel gebakken kabeljauwhaasje
dugléré (peterselie, champignons,
tomaten, grijze garnalen) …………… € 11.95
25. Gegrilde pladijs met groene
asperge in Parmaham, fondue
van tomaat en basilicum …… € 11.50
26. ½ Kreeft à l’Armoricaine (7/800gr).. € 19.95
27. Gevuld kalkoengebraad met suprême
saus, wintergarnituur ………… € 12.95
28. Varkenshaasje met groene
pepersaus ……………………… € 12.95
29. Everzwijnfilet met boschampignons,
geglaceerd doyennepeertje,
witloof en sherrysaus ……… € 18.50

coctail, tartaar) (per pers.) ………………… € 5.50
34. Alle schaal-en schelpdieren, verse
vissoorten verkrijgbaar
op bestelling …………………… dagprijs

LEVENDE KREEFTEN
35. 400/500 gr ……………………...
36. 600/700 gr ……………….........
37. 700/800 gr ……………………….
38. 800/+ gr …………………………

€
€
€
€

29.50
29.50
29.50
29.50

/kg
/kg
/kg
/kg

KOUDE BUFFETTEN
(per pers.)
Incl. groenten (sla, wortel, witte kool, komkommer,
aardappelsalade, boontjes, bloemkool, coctail, tartaar)

39. Noorse schotel

(gerookte zalm, ger heilbot, ger
forelfilet, gerookte rivierpalingfilet, citroen, ajuin,
peterselie) (excl. groenten) ………………… € 15.95

40. Gevarieerde visschotel

(verse gekookte zalm,
tomaat-garnaal, gerookte vis, gebakken scampi,

………………………………… € 23.50
41. Visbuffet 600/700 (verse gekookte zalm,
garnituur)

GEKOOKTE KREEFTEN
30. Gekookte kreeft ……………… € 32.50 /kg
31. Gekookte kreeft versneden
………………………… suppl. € 2.00 /st

Het gehele Laevers-team wenst U en uw
familie prettige feesten !!!

tomaat-garnaal, gebakken scampi, gerookte vis,
gekookte halve kreeft, gekookte gamba, gekookte
langoustines, garnituur) …………………… € 34.95

42. Kreeftenschotel 700/800
(1 kreeft /pers.) ........................ € 32.00
43. Gevarieerde vleesschotel (parmaham, rosbief,
kalfsgebraad, kip, garnituur) ……………… € 19.95

