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TAL VAN LEKKERS 
OM MEE TE NEMEN!

Fish, lobster & snow crab rolls,…

Kant-en-klare maaltijden, 
salades, carpaccio, 
wraps,…
 
Gewoonweg heerlijk!

De Vis Factorij biedt een uitgebreid 
assortiment aan van versbereide broodjes 
& afhaalgerechten. Ideaal als lunch 
of vergaderarrangement!



Wil je meer weten over onze take-away mogelijkheden? Aarzel dan niet en neem contact op via telefoon of mail.

Wil je zeker zijn dat alles voorradig is, plaats tijdig jouw bestelling!

De Vis Factorij
Riemst 

Allewijstraat 1
3770 Riemst (Vlijtingen)

Tel: +32 12 42 0110
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.

Ma-di   Gesloten

Wo-do-vr        9-18u

Za         9-16u

Zo        9-13u

OPENINGSUREN

Fish rolls (broodje) 
Zalm teriyaki (2 stuks)                     1 9,95 
(Gekookte zalm, teriyaki saus, wasabi mayo, 

komkommer, opgelegde gember & bieslook)

Gerookte heilbot (2 stuks)             1 9,95 
(Gerookte heilbot, tartaarsaus, augurk, 

radijsjes, zure appel & bieslook)

Scampi look (2 stuks)                     1 9,95 
(Scampi looksalade, citroenboter, opgelegde 

wortel, limoensap, gefrituurde ui & bieslook)

Warme gerechten
Vispannetje van de chef  1 14,95 
met aardappelpuree  
Scampi diabolique met linguine 1 10,45

Salades (koude schotel) 

Salade Smoky  1 9,95
Salade Scampi  1 9,95
Salade Niçoise  1 13,45
Salade Belle-Vue (gekookte zalm) 1 9,95

carpaccio & sashimi
Tonijncarpaccio  1 12,95 
Zalmsashimi  1 12,95

Wraps
Wrap van krab  1 6,95
Wrap van zalm  1 6,95
Wrap van tonijn  1 6,95

Gebakken kibbeling
Bakje 200gr + potje tartaarsaus 1 5,20

Lobster & snow crab rolls
Nova scotia lobster rolls
Classic lobster rolls (2 stuks)            118,90
Japanese lobster rolls (2 stuks)       118,90
Louisiana lobster rolls (2 stuks)        118,90

Snow crab rolls
Nova scotia crab rolls (2 stuks)      115,90
Vietnamese crab rolls (2 stuks)       115,90

Elke portie wordt geserveerd met een zakje chips en een portie koolsla.

MENU
Fish menu
Zalm teriyaki – Gerookte heilbot – Scampi look
         Small – 2 stuks                         € 9,95
         Large – 3 stuks                      € 14,90
 
Crab menu
Nova scotia crab roll (1 st.) - Vietnamese crab roll (1 st.)       1 15,90                                         
 
Classic menu
Scampi look (1 st.) – Classic lobster roll (1 st.)  
Nova scotia crab roll (1 st.)               1 21,90
 
Flavour menu
Gerookte heilbot (1 st.) – Japanese lobster roll (1 st.)
Vietnamese crab roll (1 st.) 1 21,90
 
Lobster & crab menu small
Louisiana lobster roll (1 st.) - Nova scotia crab roll (1 st.)      1 17,40 

Lobster & crab menu large
Louisiana lobster roll (1 st.) - Nova scotia 
crab roll (1 st.) - Vietnamese crab roll (1 st.) € 24,90
 
Lobster menu
Classic lobster roll (1 st.) - Japanese lobster roll (1 st.) 
- Louisiana lobster roll (1 st.)  € 27,90

Elke portie wordt geserveerd met een zakje chips en een portie koolsla.

Wil je jouw vergadering wat meer pit geven of een gezellige lunch onder collega’s?
Stel jouw arrangement samen uit bovenstaande producten.

Zo geniet je samen met je collega’s of klanten van een pauze met smaak!

Vergader- & lunchformules

Dit is een briochetype broodje, 
gegrild langs beide zijden en ge-
vuld met mayonaise, een serieuze 
hoeveelheid vis en afgewerkt met 
citroenboter en verfijnde groenten.

Kant-en-klare maaltijd, even op-
warmen in de microgolfoven & 
smullen maar.

Dit is een briochetype broodje, gegrild langs beide zij-
den en gevuld met mayonaise, een serieuze hoeveel-
heid kreeftenvlees en afgewerkt met citroenboter.


