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Dedeystere

www.deinzevishandel.be

Vishandel Dedeystere
Diverse warme en koude bereidingen uit eigen keuken. 
Ruim assor� ment van dagverse vis, kree� en en oesters.

Dedeystere Deinze
Tolpoortstraat 56
9800 Deinze

Tel. 09/386 66 77
www.deinzevishandel.be

Openingsuren:
Dinsdag tot vrijdag
Zaterdag: 

Wij aanvaarden enkel bestellingen 
via telefoon of in de winkel.

Wij bereiden uiteraard al onze vis op ar� sanale wijze in onze winkel te 
Deinze. We versnijden en fi leren dan ook met de nodige zorg. De beste 
smaak voor de beste prijs, dat is waar de vis van vishandel Dedeystere 
voor staat! Komt u ook proeven?

08u30 - 18u00
09u30 - 17u00



BEREIDINGEN
Bretoense vissoep € 12,95 / liter

Bisque Royale € 15,90 / liter

Bouillabaisse Royale € 19,90 / liter

Rouile € 2,50 / stuk

Oostendse garnaalkroket royale (bevat 50% garnalen) € 4,25 / stuk

Zeevruchtenschelp € 7,98 / stuk

Coquilleschelp € 9,98 / stuk

Rode zalmfi let in Hollandse saus € 12,98 / pp

Kabeljauwhaasje in citroen pepersaus € 12,98 / pp

Fijne zeepaling in citroensaus € 26,80 / kg

Rivierpaling van het huis € 49,80 / kg

Paling in’t groen € 49,80 / kg

Scampi’s (gepeld) van het huis € 34,98 / kg

Viswaterzooi € 28,50 / kg

4 rolletjes van Noordzeetong in wi� ewijnsaus € 8,00 / stuk

Vispannetje van het huis € 12,98 / stuk

Tagliatelle met scampi € 8,90 / pp

Aardappelgra� n € 2,70 / stuk

Aardappelpuree € 2,70 / pp

Aardappelsalade € 2,70 / pp

CARPACCIO VAN ZALM * € 49,80 / kg

ZALM BELLE VUE *
Gekookte zalm met scampi’s, grijze garnalen, garnituur van verse 
groenten en aangepaste sauzen

€ 14,90 / pp

Vishandel Dedeystere
Diverse warme en koude bereidingen uit eigen keuken. 
Ruim assor� ment van dagverse vis, kree� en en oesters.

VISBUFFET *
Tomate creve� e, gekookte zalm, tongrolletje, gerookte zalm, 
scampi’s, gamba’s, fris slaatje en aangepaste sausjes

Ons visbuff et is verkrijgbaar vanaf 1 persoon!

€ 32,90 / pp

ZEEVRUCHTENBORD *
Half kree� je, gamba’s, garnalen, oesters,  Bretoense wulken, 
kreukels, langous� nes, krabbenpoten op bedje van zeekraal, 
mosselen en aangepaste sauzen

Dagprijs/pp

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
Ruim assor� ment oesters * Dagprijs

Kree�  levend * Dagprijs

Kree�  gekookt * Dagprijs

Kree�  Belle Vue *
+ Garnituur 

Dagprijs
€ 5,00

Om u zoals steeds producten van de hoogste kwaliteit te kunnen
aanbieden vragen we om uw bestellingen � jdig te plaatsen.

Bereidingen worden doorlopend bijgemaakt om
u zo vlot en vers mogelijk te bedienen!

Daar wij met verse producten werken zijn de prijzen in deze folder en de beschikbaarheid in de winkel onder voorbehoud. 
Het op voorhand bestellen van producten met een * geldt enkel voor bestellingen � jdens de eindejaarsperiode 2021-2022 !


