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Dinsdag- Vrijdag 9u-12u30 en 13u-18u
Zaterdag
9u -17u doorlopend
Zondag

enkel op bestelling
koude schotels
(vanaf 4 personen)

Beste klant,
Dank U voor Uw interesse in onze traiteurfolder!
Daar wij met dagverse producten werken en alles in huis wordt bereid, vragen wij u vriendelijk
om uw bestelling van traiteursgerechten minimaal 2 dagen op voorhand te plaatsen,
indien u een last-minute bestelling (minder dan 2 dagen) heeft kunnen we steeds samen
bekijken wat er mogelijk is.
Wenst u graag een bestelling te plaatsen dan kan dit op één van volgende wijzen:
In de winkel
OF
Telefonisch op het nummer - 02 452 55 38
OF
via onze website (webshop) www.boelasse.be (niet meer via app)

Om ten alle tijden een overzicht te kunnen bewaren aanvaarden we geen bestellingen via
WhatsApp, Messenger of mail.
Dank voor uw begrip!
Sam, Lien en Boel Asse-Team
Prijzen steeds uitgedrukt in euro en onder voorbehoud van prijsschommelingen

Er is elke dag opnieuw verse aanvoer van vis,
huisgemaakte salades, ambachtelijk gerookte
viswaren, ....
Wenst u graag op de hoogte te blijven van
topprijzen op de vismarkt, gelegenheidsmenu’s
(Valentijn, Pasen, eindejaar,...), week- en
weekendsuggesties,...
Vraag dan naar je klantenkaart of volg ons op
Facebook en Instagram onder de naam
‘Vishandel Boel ASSE’

We werken vooral met de 'Royal Belgian Caviar' en hebben
steeds een mooi aanbod op stock, uiteraard kan u bij ons op
bestelling het hele assortiment verkrijgen!
Welke smaken bestaan er nu precies?

KAVIAAR

'GOLD'

'PLATINUM'

'OSIETRA'

'WHITE PEARL'

'BELUGA'

Ziltige, gevolgd door rijke, romige smaak met een aangename subtiele nasmaak.
Siberische steur, minimum 5/6 jaar,
verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, 500g & 1000g
Stevige eitjes met ziltige, romige smaak en een subtiele nootachtige toets.
Kruising tussen Russische en Siberische steur, minimum 7/8 jaar,
verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, 500g & 1000g

Aangenaam mondgevoel met ziltige en typische nootachtige smaak gevolgd door
toetsen van mineraliteit.
Steur voornamelijk afkomstig uit de Kaspische zee regio, minimum 9/10 jaar,
verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, 500g & 1000g
Rijke boterachtige, ziltige en romige smaak die smelt op de tong.
Albino Sterlet steur, minimum 4 jaar,
verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 500g & 1000g

Delicate ziltige smaak gevolgd door rijke, boterachtige en romige toetsen met een
ongelooflijke verfijnde nasmaak.
Beluga steur, minimum 18 jaar,
verkrijgbaar in 10g, 30g, 50g, 125g, 250g, 500g & 1000g

Serveertip:
Gebruik steeds parelmoeren, houten of plastic
lepels, contact met metaal of zilverwerk is nefast
voor de goede smaak van de kaviaar.
Kaviaar kan je gemakkelijk combineren met wat
brood of blini's en een glaasje wijn of
champagne.
Serveer je de kaviaar graag in een afgewerkt
gerechtje, kijk dan zeker op de site
www.royalbelgiancaviar.be voor leuke recepten!

Ook de gerookte steur, fleur de caviar, caviar truffel, degustatiebox zijn
verkrijgbaar op bestelling. De parelmoeren lepeltjes, typische
kaviaaropener, geschenkverpakking en de ijsmal zijn steeds op voorraad.

Soorten Oesters

We geven graag wat meer uitleg...
Men maakt een onderscheid tussen platte en holle - of creuse - oesters.
De platte oester is zeldzaam, groeit traag, plant zich moeilijk voort en behoort hierdoor
tot de hogere prijsklasse. Na ongeveer 3 tot 6 jaar is ze volgroeid.

Creuse
Franse creuses worden qua gewicht genummerd van groot naar klein: de grootste 0 en
de kleinste 4. Meest gangbare formaat voor rauwe consumptie is nummer 3, gevolgd
door nummer 4.

Platte
Bij de Zeeuwse platte oesters is er een systeem met nullen. Hier geldt hoe meer nullen,
des te groter. In Frankrijk begint de kleinste sortering bij 4 (aflopend naar 0 en dan
meerdere nullen) en in Zeeland begint het bij 0. Nog een verschil is dat in Zeeland het
aantal nullen met een cijfer wordt aangeduid. Drie nullen (000) wordt dus 3/0.

- Onze selectie Naam

kenmerken

Zeeuwse platte 4°

Bijzonder unieke complexe smaak, een oester met 'beet',
stevig van vlees met een romig, krachtige nasmaak.

Zeeuwse platte 5°

Idem 4° maar een maatje groter

Franse fine de Claire

per hoeveel?

prijs/st

naar keuze

2.95€/st

per 25 stuks (kistje)

3.50€/st

Vol, romig, zilte en zacht-zoete smaak.

naar keuze

1.90€/st

Franse Gillardeau

Een prachtige en superieure oester.
De smaak is ronduit vol, maar toch heel fijn-zoet.

naar keuze

3.90€/st

Tia Maraa

De Tia Maraa is te herkennen aan haar krokante samenstelling
met een luchtige crèmesmaak op het einde.

per 24 stuks (kistje)

3.40€/st

per 24 stuks (kistje)

3.00€/st

Franse Cuvéé Prestige Het vlees is ivoorwit en goed gebouwd. Het vleesgehalte is groter
dan dat van de Fines de Claires.

Gamba à la plancha per stuk.
Mantelschelpjes (mini-coquilles in schelp) met citroenboter per stuk NIEUW
Gegratineerde oester fine champagne per stuk
Ovenhapjes kaas/garnaalvulling (per 12st)
Minisoes gevuld met escargot en kruidenboter per stuk
Trio van scampi in filo met aangepast sausje (per 12 st)
Kaasballetjes deluxe (200gr/10à11st)
Garnaalballetjes deluxe (200gr/10à11st)
Kibbeling (gebakken kabeljauw in beslag met kruiden)
Calamares panko-paneer

3.90
2.50
4.50
7.5
1.5
8.90
6.50
9.90
28.90/kg
36.90/kg

KOUD.
Mini-garnaalcocktail
Parfait van forel en asperges
Opéra van gerookte zalm en mascarpone
Wrap met gerookte zalm/geitenkaas/ruccola/
pijnboompitten en appel

VARIA.
Ansjovis look of pili-pili
Banderillen (olijf en ansjovis)
Groene en zwarte olijven
Poulpos (ingelegde inktvis met olijven en groentjes)
Ingelegde mosseltjes

5.90
3.50
4.25
6.90

Fingerfood - To share - Apero

WARM.

1.80
1.80
3.00
2.50
1.80

Prijzen steeds uitgedrukt in euro en onder voorbehoud van prijsschommelingen

VOORGERECHTEN.
Garnaalkroket
Kaaskroket

3.90
1.80

Sint-Jacobsschelp
Scampi diabolique - 6 stuks
Scampi in romige Parmezaanse saus en zongedroogde tomaatjes
Ravioli met kreeft en tomaatmascarponesaus - 4 stuks

10.50
13.90
13.90
15.90

Gegrilde coquilles met krabbenbéarnaise - 4 stuks NIEUW
Halve kreeft met kruidenboter en kerstomaatjes (warm)
Gegratineerde halve kreeft met champignons, graantjesmosterd en
kaas (warm) NIEUW
Kingkrab (120gr) met kruidenboter en kerstomaatjes (warm)
Kingkrab (80gr)met frisse salade van ruccola, komkommer en appel
en granaatappel (koud) NIEUW

14.90
dagprijs

dagprijs
39.90
29.90

SOEPEN.
Bretoense vissoep ( met stukjes vis en garnaaltjes)
Bisque van kreeft
Velouté van knolselder met gerookte rivierpaling
Rouille

9.50/L
12.50/L
8.90/L
3.50/120gr

Klassiekers.
21.50
17.50
21.90
21.90
22.50
23.50
28.90/kg
52.90/kg
dagprijs
dagprijs

*= inclusief aardappelpuree

Pasta.
17.50
Scampi diabolique met pasta (9st)
21.90/kg
Zalmlasagne met gerookte zalm
Pasta met gamba, vongole, inktvis met rijke tomatensaus NIEUW 21.90

- Er zijn ook wekelijks wisselende suggesties! -

Warme hoofdgerechten

Kabeljauwhaasje met gestoofde prei en Hollandaise saus*
Zalm met gestoofde spinazie en béarnaisesaus*
Tongfilets op Normandische wijze*
Tongfilets met gemengde groentjes en garnaalsaus*
Zeeduivel met gestoofde prei en garnaalsaus*
Vispannetje DELUXE (coquille/tongfilets en kabeljauwhaasje)*
Paëlla
Paling in 't groen of in 't rood
Volledige kreeft met kerstomaatjes en kruidenboter
Volledige kreeft gegratineerd met champignons, graantjesmosterd en kaas

Koude gegarneerde schotels
inclusief dagverse groentjes, drie koude sausjes en
aardappelsalade Schotels voor 1 persoon = supplement van 5€
OPGELET zeevruchtenschotels enkel vanaf 2 personen
Zalmschotel (220gr/pp) gegarneerd met tomaat garnaal*

24.90/pp

Gevarieerde schotel met gekookte zalm (12Ogr/pp), gerookte zalm,
gerookte heilbot, gerookte forelfilet, tomaat garnaal,
scampi en gamba*

36.90/pp

Kreeftschotel met 1/2 kreeft (300gr) pp*
Kreeftschotel met volledige kreeft (600gr)pp*

dagprijs
dagprijs

* mogelijkheid tot toevoegen van supplement
tomaat garnaal extra
pêche tonijn extra

6.90
3.00

Zeevruchtenschotel - Fines de Claires, platte Zeeuwse oesters, verse
ongepelde garnalen, kreukels, langoustines, krabbenpoten, gamba’s en
29.00/pp
wulken
Zeevruchtenschotel + halve KREEFT van 600gr

+ dagprijs

Zeevruchtenschotel + King krab

+ dagprijs

Zeevruchtenschotel + halve KREEFT van 600 gr + King Krab

+ dagprijs

Koude schoteltjes per persoon verpakt
als take away
Tomaat garnaal
Zalmschoteltje
Pêche tonijn

12.90
9.90
9.90

Visfondue/ Visgourmet
vanaf 2 personen (+-350 gr/pp)
à 19,00/pp
Kabeljauwhaasje gepaneerd, zalm met pesto, tonijn met sesamkorstje,
gemarineerde scampi in verse kruiden, kleine inktvisjes en coquille in jasje van spek
Optie: drie koude en één warm sausje + aardappelsalade
+ bouillon bij fondue
7,50 €/pp

Grill - BBQ - Zomer
Visbrochette (5 soorten met paprika en ajuin)
Scampibrochette ( 4 stuks gemarineerd)
Zalmbrochette (met courgette)
Zeebaars (gekuist) op zijn geheel gemarineerd, ingebonden met citroen
à dagprijs

Kreeft...
Onze homarium is dagelijks gevuld
met kreeften!
Wenst u graag een Canadese,
Bretoense, Oosterschelde kreeft,...
met gewicht naar keuze, levend of
gekookt
(al dan niet) door ons gesneden.
Geen enkel probleem, geef uw
bestelling door en we zorgen er
voor dat ze kraakvers zijn op de
gewenste dag!

...échte Zeeuwse mosselen
We werken met de 2 grootste maten
Goudmerk (grootste maat)
Jumbo (1maatje kleiner)
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