
Menu
Zeebrugse vissoep met stukjes vis



Bretoense Sint-Jacobsvruchten met risotto 
van boschampignons en aromaten



Stoverij van het hert met appel en wintergarnituur en kroketjes

€ 29,50 per persoon

Soepen
prijs per liter

Vissoep met stukjes vis en tomaat € 9
Garnalenbisque met zachte curryroom € 9
Kreeftenbisque met stukjes kreeft en cognac € 12

Koude aperitiefhapjes
prijs per stuk

Gemarineerde zalm € 2,10
Glaasje met handgepelde garnalen € 2,25
Oesters (creuses, platte 4/0 en 5/0) dagprijs

Koude voorgerechten
prijs per stuk

Glas met handgepelde garnalen (80 gram) € 10,50
Gemarineerde Schotse zalm op bord geserveerd € 10,50
Huisbereide eendenlever met abrikoos compote € 13

Warme aperitiefhapjes
prijs per stuk

Gegratineerde oester met witte wijn/kreeftensaus € 2,10
Sint-Jacobsvrucht met fijne groenten € 2,10
Scampi met een vleugje Ricard € 2,10
Mini-bouchée € 1,20
Tong met champignons € 2,10
Quiche met zalm en prei € 5,20
Quiche (groot) met spek € 15,20 

Warme voorgerechten
prijs per stuk

Huisbereide garnaalkroketten € 4
Huisbereide Parmezaanse kroketten € 1,90
Gevulde Sint-Jacobsschelp    € 10 
Scampi’s met een vleugje Ricard € 10
Sint-Jacobsvruchten met fijne groenten € 12
Tongfilets met mosselen, garnalen en champignons € 12
Halve kreeft (500 gr.) in garnalenjus met lookboter dagprijs

Koude hoofdgerechten
prijs per stuk

Fruits de mer € 39,50
halve kreeft, garnalen, scampi’s, krabbenpoten, wulken, kreukels, 
langoustines, koningsgarnalen, gatjes, oesters, cocktailsaus

Kreeft belle-vue (500 gr. / 750 gr.) dagprijs
op een bedje van sla, tomaten, eitje, wortelen en cocktailsaus

Gevarieerde visschotel € 24,50
stukjes gepocheerde zalm, haasje, tongfilets, scampi’s, 
koningsgarnalen, tomaat met verse gepelde garnalen, 
eitje met krab en groenten

Koude visschotel Royale € 31
halve kreeft belle-vue, gerookte zalm, gerookte rivierpaling, 
koningsgarnalen, scampi’s, tongfilets, tomaat met verse 
gepelde garnalen, eitje met krab en groenten

Warme hoofdgerechten
prijs per stuk

Gepocheerde griet met jullienne van prei € 20
Gepocheerde tongfilets met witte wijnsaus,                  € 20 
verse mosselen en champignons 
Gebakken zeeduivel (lotte) met champignons € 20
Huwelijk van tarbot en St-Jacobsvruchten met aromaten   € 20
Kreeft (750 gr.) in garnalenjus en kruidenboter dagprijs
Bouillabaise en rouille met 300 gr. verse vis per persoon   € 22
Stoverij van het hert € 19

Bij alle warme hoofdgerechten zijn duchesse aardappelen 
of kroketten ingebrepen

Dessert
prijs per stuk

Feestplateau (18 stuks) € 29
Bombe rood fruit en chocolade noir, macaron,  
mandarijn chocolade, appelgebakje

Online bestelformulier 
www.moeyaertcatering.be/bestellen
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Afhalen
Vishandel Vandenabeele 
Julius Delaplacestraat 35, Sint-Kruis
Tel. 0475 96 61 57

• U bestelt online via www.moeyaertcatering.be/bestellen 

• U krijgt binnen de 24 uur een bevestiging via mail met een 
bestelnummer. Breng dit nummer zeker mee als u uw 
bestelling komt afhalen!

• Bestellingen met afhaling op 24 en 25 december
•  ten laatste bestellen vóór 20 december

• Bestellingen met afhaling op 31 december en 1 januari 2021
•  ten laatste bestellen vóór 27 december

• Enkel cash betalen mogelijk

Bestellen
Online bestelformulier 

www.moeyaertcatering.be/bestellen

Onvergetelijk op uw feest!
Paella in grote pan, ter plaatse klaargemaakt


Italiaans buffet


Oesterbar


Berkelmachine met allerlei fijne charcuterie


Authentieke viskar met allerlei lekkers uit de zee


Luxe-BBQ met topkwaliteit chateaubriand 


Verse pannenkoeken, oliebollen en/of beignets 

 
Traditionele ijskar met vers hoeve-ijs in een hoorntje

feestopmaat.be

Check onze menu’s voor thuislevering 
www.moeyaertcatering.be

MOEYAERT
catering on wheels


