
De Vis Factorij
VALENTIJN

MET

Menu 
‘Valentine classic‘

1 39,95 pp

Oester De Vis Factorij
Scampi curry met appel & selder

-
Garnaalcocktail

-
Skreihaasje met karnemelkpuree & 

een garnaalsausje
-

Panna cotta met speculaas & 
chocolade

Menu 
‘Valentine red‘

1 49,95 pp

Oester De Vis Factorij
Coquille met gelei van spekblokjes

-
Zalmtartaar met radijs 

-
½ kreeft met caramelle ossobuc-
co & een looksausje met groene 

kruiden
-

 Panna cotta met speculaas & 
chocolade

Oester De Vis Factorij Scampi curry met appel & selder Coquille met gelei van spekblokjes Zalmtartaar met radijs

Valentijn oester,
oesters vol liefde

Valentijn oester, oesters vol liefde 1 12,95 voor 6 stuks

   1 22,95 voor 12 stuks

Speciaal voor Valentijn hebben wij de Valentijn Oester geselecteerd. 
De fijne zilte smaak maakt deze oester een echte alleskunner die het 
Valentijnsdiner extra speciaal maakt. 

De Vis Factorij
www.devisfactorij.be - volg ons op 



Oesters (mandje 12 stuks)
 
Frans: Gillardeau nr. 3   1 39,95
Frans: Creuses Fine de Claire nr. 3 1 17,95
Zeeuws : Platte 6/0  1 32,95
Zeeuws : Creuses nr. 3  1 13,95
Iers: Irish Mór nr. 2   1 33,95
Iers: Umami nr. 3   1 24,95
Iers: Creuses nr. 3  1 13,95

Kraken oesters: + € 6.00/mandje 12 stuks.

Het kraken van de oester wil zeggen dat 
wij de sluitspier zullen breken, we breken 
niet het ganse deksel af zodanig dat de 
oester niet uitdroogt. Je moet dan enkel 
nog zelf het deksel afbreken en de oes-
ter spoelen.

KREEFTEN
500 - 600 gr/st.  dagprijs
600 - 700 gr/st.  dagprijs
700 - 800 gr/st.  dagprijs
800 - 900 gr/st.  dagprijs
900+ gr/st.  dagprijs

Koken: + € 4.50/per stuk - halveren: + € 4.50/per stuk

Al onze kreeften worden bewaard in ons 
homarium. Dit om de perfecte kwaliteit 
te kunnen aanbieden. Kreeften kunnen 
zowel gekookt als levend besteld worden. 
Gekookte kreeften kunnen à la nage (we 
bewaren de kreeften in het kookvocht zo-
danig dat deze lekker sappig blijven), als-
ook gehalveerd worden. Het gewicht van 
de kreeft wordt genomen voor het koken.

Visbuffetten
Zeevruchtenschotel (fruits de mer)  1 26,50 (pp.) 
Ongepelde garnalen, krabpoot, gamba, langoustine, 
wulken, kreukels, mosselen, vongole, kokkels.
Voorzien van brood & sausjes.

Zeevruchtenschotel (fruits de mer) ‘De Vis Factorij’  1 49,50 (pp.) 
Halve kreeft, king krabpoot, oester, ongepelde garnalen, 
krabpoot, gamba, langoustine, wulken, kreukels, mosselen, 
vongole, kokkels. Voorzien van brood & sausjes.

Koude schotel  1 26,50 (pp.) 
Gekookt: zalm, gamba, garnaal.
Gerookt: zalm, forel, makreel.
Voorzien van groentegarnituur, brood & sausjes.

Koude schotel ‘De Vis Factorij’  1 49,50 (pp.) 
Gekookt: zalm, halve kreeft, gamba, garnaal.
Gerookt: zalm, paling, heilbot, tonijntartaar, king krabsalade.
Voorzien van groentegarnituur, brood & sausjes.

Fondue & gourmet 
Visgourmet – Steengrill  1 12,95 (pp.)
Schotel met gemarineerde scampi’s, tonijn, roodbaars, 
zeewolf & zalm (250 gr/pp). Voorzien van brood & sausjes.

Vis fondue  1 12,45 (pp.)
Schotel met een assortiment van scampi’s, tonijn, 
roodbaars, zeewolf & zalm (250 gr/pp).
Voorzien van brood & sausjes.

Zeevruchtenschotel ‘De Vis Factorij’

 • Via onze medewerkers in onze winkels
  • Via e-mail: naar info@devisfactorij.be

Geen zin in een lange wachtrij aan de kassa? Surf dan naar onze webshop op www.devisfactorij.be en plaats en betaal 
je bestelling online, of plaats en betaal je bestelling in onze winkel op voorhand. Bij afhaling kan je jouw bestelling aan onze 
bedieningstoog in de winkel ophalen.

Bij De Vis Factorij gaan we elke dag voor optimale kwaliteit en klantentevredenheid. Gezien we met dagverse producten 
werken & onze capaciteit beperkt is, vragen wij onze klanten om tijdig te bestellen!

Bestellen kan op volgende manieren:

ONLINE www.devisfactorij.be

ONLINE
BESTEL & betaal

De Vis Factorij
Riemst 

Allewijstraat 1
3770 Riemst (Vlijtingen)

Tel: +32 12 42 01 10
riemst@devisfactorij.be

De Vis Factorij
HERENTALS 

Atealaan 21/001
2200 Herentals

Tel: +32 14 22 90 38
herentals@devisfactorij.be

Alle info & prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van druk- & zetfouten.

OPGELET! Bestellingen via telefoon of antwoordapparaat worden niet aanvaard. Bestellingen die niet afgehaald worden, worden automatisch 
gefactureerd. Annuleren kan tot 3 dagen op voorhand! Alle prijzen in de folder zijn inclusief BTW. Allergeneninformatie over onze producten kan je      
telefonisch +32 12 42 01 10 (winkel Vlijtingen) - +32 14 22 90 38 (winkel Herentals), per e-mail (info@devisfactorij.be) of via onze website opvragen. 
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