HOE
Koud Scampi curry met appel & selder 				

Trio van wraphapjes: krab, tonijn & gerookte zalm 		
Mix aperitiefglaasjes klassiek: 2x gerookte zalm,
2x scampi tartaar, 2x garnaalsalade			
Mix aperitiefglaasjes van de chef:
2x forelmousse, 2x rivierkreeft, 2x krabsalade			

Viscurry met zoete aardappel 				
1 13,95
Pasta pesto zalm Belle-Vue					
1 10,95
Medaglioni witte asperges met zalmreepjes			
1 14,45
Vispannetje van de chef met aardappelpuree		
1 14,95
Scharrolletjes in witte wijnsaus met grijze garnalen,
zeekraal & puree					1 12,95
Linguine scampi diabolique				
1 10,45
Paella met zeevruchten					1 12,95
Pizza scampi, tonijn of rivierkreeft				
1 9,95
Lasagne van zalm, tonijn of rivierkreeft			
1 9,45

1 4,00
1 9,50
1 11,95
1 11,95

WARM Scampi-basilicum kroketjes (15 st.)				

lente &Dezomer
Vis Factorij

1 7,95
Garnaalkroketjes (15 st.)					1 12,95
Kaaskroketjes (15 st.)					1 5,55
Mix van kaas-, garnaal- & scampikroketjes (3 x 5 st.)		
1 8,95
Oester De Vis Factorij 					
1 5,00

MET

Aardappelpuree – 250 gr					
Mini stokbroodjes – 4 stuks					

VOORGERECHTEN
1 12,95

Zalmsashimi gebrand met edamame, wakame,
komkommer, rode peper & umami dressing			
1 12,95
Ceviche van zeebaars					1 12,95
Zalmtartaar met radijs					1 9,95
Garnaalcocktail						1 9,95
Tomate-crevettes 					1 7,95
WARM Garnaalkroketten (2 st.)					1 7,10

Kaaskroketten (2 st.)					1 2,90
Gehalveerde reuzengamba met kruidenolie 		
1 9,95
King krabpoten gehalveerd met kruidenboter – 150 gr
1 22,95
Halve kreeft met kruidenboter				
1 24,95
(standaard kroket: +/- 65gr/st.)

Soepen & sauzen
Zalmtartaar met radijs

Kreeftenbisque - 800 ml 					
Garnalenbisque - 800 ml					
Noorse vissoep – 800 ml					
Miso soep met noedels & scampi - 800 ml			

1 10,95
1 9,95
1 9,95
1 9,95

Boter hollandaise saus – 210 ml
Duglere vissaus – 210 ml
Blanke botersaus – 210 ml

1 3,25
1 2,95
1 2,95

			
			
			

ONLINE

www.devisfactorij.be

BESTEL & betaal
ONLINE

1 2,95
1 2,50

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 via onze afhaalservice ophalen.

Linguine scampi diabolique

Paella met zeevruchten

Visbuffetten
Zeevruchtenschotel (Fruits de mer) klassiek		
Ongepelde garnalen, krabpoot, gamba, langoustine,
wulken, kreukels, mosselen, vongole, kokkels.
Voorzien van brood & sausjes.

1 26,50 (pp.)

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

1 49,50 (pp.)

Koude schotel klassiek		
Gekookt: zalm, gamba, garnaal.
Gerookt: zalm, forel, makreel.
Voorzien van groentegarnituur, brood & sausjes.

1 26,50 (pp.)

Koude schotel Lente/Zomer
Halve kreeft, 1x tomate-crevettes, tonijntataki met		
wakame, 2x komkommerschijfjes met krabsalade,
1x witte asperge opgerold in gerookte zalm,
2x scampispiesjes met gerookt spek.
Voorzien van groentegarnituur, brood & sausjes.
Koude schotel ‘De Vis Factorij’		
Gekookt: zalm, halve kreeft, gamba, garnaal.
Gerookt: zalm, paling, heilbot, tonijntartaar, king krabsalade.
Voorzien van groentegarnituur, brood & sausjes.

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.

OPENINGSUREN

1 44,95 (pp.)

1 49,50 (pp.)

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag		9-18u
Donderdag		9-18u
Vrijdag
9-18u
Zaterdag
9-16u
Zondag		9-13u

Onze winkels in Riemst & Herentals
zijn steeds voorzien van een
maximale aanvoer aan verse
producten. Heb je een specifieke
vraag
ofwinkels
ben je op
zoek naar
een
Onze
in Riemst
& Herentals
bepaald
product,
danvoorzien
zeker
zijn tijdens
dezespring
periode
binnen.
medewerkers
helpen
van Onze
een maximale
aanvoer
aan
jouverse
graagproducten.
verder.

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

De Vis Factorij
BREE
Ope

Mocht je iets nodig hebben, spring
dan zeker binnen. Onze medewerkers helpen jou graag verder.

Zeevruchtenschotel ‘De Vis Factorij’

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

• Via e-mail naar info@devisfactorij.be

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!

Pasta pesto zalm Belle-Vue

schilfertjes van Parmezaanse kaas & balsamico		

• Via onze medewerkers in onze winkels

Garnaalcocktail

Scampi curry met appel en selder

Koud Tonijncarpaccio met rucola, kappertjes, kerstomaat,
WARM

Bestellen kan op
n:
volgende maniere

Bijgerechten

(aperitiefkroket: +/- 20 gr/st.)

Ceviche van zeebaars

BESTELLEN?

HOOFDGERECHTEN

Aperitiefhapjes

Koude schotel lente/zomer

Koude schotel klassiek

ning
zomer 202
2

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

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

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

dagprijs
dagprijs
dagprijs
dagprijs
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
zodanig dat deze lekker sappig blijven), alsook gehalveerd worden. Het gewicht
van de kreeft wordt genomen voor het koken.

Nova scotia lobster rolls
Classic lobster rolls (2 stuks)		
Japanese lobster rolls (2 stuks)		
Louisiana lobster rolls (2 stuks)		

1 18,90
1 18,90
1 18,90

Snow crab rolls
Nova scotia crab rolls (2 stuks)		
Vietnamese crab rolls (2 stuks)		

1 15,90
1 15,90

Elke portie wordt geserveerd met een zakje chips en een portie koolsla.
Dit is een briochetype broodje, gegrild langs beide zijden en gevuld met mayonaise, een serieuze hoeveelheid kreeftenvlees en
afgewerkt met citroenboter.

Oesters (mandje 12 stuks)
1 45,50
1 17,95
1 20,75
1 34,95
1 28,25

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
oester spoelen.

Kaviaar

met

SpieZen
Tonijnbrochette, courgette & citroen met Spaanse marinade
Gambaspies (gepeld) met piri piri marinade		
Klassieke visspies van zalm, zeewolf & koolvis		
met Franse marinade
Scampispies gepeld met Indische marinade		

1 7,00
1 7,50
1 5,50
1 4,90

Steaks

Fish rolls (broodje)
Frans: Gillardeau nr. 3 		
Frans: Creuses Fine de Claire nr. 3
Zeeuws : Lente oesters nr.3		
Iers: Irish Mór nr. 2 		
Iers: Umami nr. 3 		

BBQDe Vis Factorij

Lobster & snow crab rolls

Zalm teriyaki (2 stuks) 		
(Gekookte zalm, teriyaki saus, wasabi mayo,
komkommer, opgelegde gember & bieslook)

1 9,95

Gerookte heilbot (2 stuks) 		
(Gerookte heilbot, tartaarsaus, augurk,
radijsjes, zure appel & bieslook)

1 9,95

Scampi look (2 stuks) 		
(Scampi looksalade, citroenboter, opgelegde
wortel, limoensap, gefrituurde ui & bieslook)

1 9,95

Tonijn met Indische marinade		
		1 4,95
Zwaardvis met Spaanse marinade				
1 4,95
Zalm met Franse marinade				
1 4,50
Zeewolf met Franse marinade				
1 3,95

SUSHI
Sushi box Sendai – 14 stuks

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

Papillot van forel

Spiezen en steaks

Papillot van kabeljauw

Kaviaar ‘gold label’ 10 gr
Kaviaar ‘gold label’ 30 gr
Kaviaar ‘gold label’ 50 gr

1 19,95
1 41,50
1 66,85

Kaviaar ‘platinum’ 10 gr
Kaviaar ‘platinum’ 30 gr
Kaviaar ‘platinum’ 50 gr

1 22,50
1 48,80
1 78,95

Kaviaar ‘Osietra’ 10 gr
Kaviaar ‘Osietra’ 30 gr
Kaviaar ‘Osietra’ 50 gr

1 27,50
1 57,40
1 93,30

Kaviaar ‘White pearl’ 10 gr
Kaviaar ‘White pearl’ 30 gr
Kaviaar ‘White pearl’ 50 gr

1 30,50
1 68,30
1 111,45

Kaviaar ‘Beluga’ 10 gr
Kaviaar ‘Beluga’ 30 gr
Kaviaar ‘Beluga’ 50 gr

1 53,00
1 139,00
1 229,00

Voor onze kaviaar werken we samen met Royal Belgian Caviar: zij maken
een lokaal Belgisch topproduct waar we terecht fier op mogen zijn.
Ook andere viseitjes zijn beschikbaar.

Lobster roll

Sushi box Osaka – 22 stuks

Salades & wraps
Salade niçoise		
Salade scampi		
Salade smoky		
Salade Belle-Vue		

1 13,95
1 9,95
1 9,95
1 9,95

Wrap van zalm		
Wrap van tonijn		
Wrap van krab		

1 6,95
1 6,95
1 6,95

Oesters Gillardeau

Classic lobster rolls

Sushi box Tokio – 34 stuks		

Vispannetjes terracotta
Scampi diabolique		
Scampi look		
Kabeljauw suprême		
Zalm Hollandaise		
Zalm, kabeljauw & scampi’s		
Apart verkrijgbaar: aardappelpuree 1 2,95 (250gr/st)

1 25,95

4 stuks Nigiri zalm
6 stuks Kamikaze zalm & avocado
6 stuks Krabvulling & gefrituurde ui
6 stuks California
(incl. sojasaus & wasabi)

Vispannetje scampi look

Salade niçoise

4 stuks Nigiri zalm
4 stuks Kamikaze zalm & avocado
6 stuks Krabvulling & gefrituurde ui
(incl. sojasaus & wasabi)

Papillot
Papillot van zalm						1 6,50
Papillot van kabeljauw					1 6,50
Papillot van scampi					1 6,50
Papillot van forel						1 4,95

1 16,95

Sushi

1 9,45
1 8,95
1 8,95
1 8,95
1 8,95
Kaviaar

Vispannetje kabeljauw en scampi’s

1 39,95

4 stuks Nigiri zalm
6 stuks Kamikaze zalm & avocado
8 stuks Krabvulling & gefrituurde ui
8 stuks California
8 stuks Hosomaki
(incl. sojasaus & wasabi)

VOORTAAN KAN JE ELKE VRIJDAG & ZATERDAG, VANAF 11U00,
VERSE SUSHI AFHALEN IN ONZE WINKELS.

