


OESTERS

EIGEN KWEEK

Zeeuwse Creuses III
Zeeuwse Creuses II
Zeeuwse Platte 4/0
Zeeuwse Platte 5/0
Creuses Ireland III
Fines de Bretagne
Fines de Normandie
Fines de Claires

Fines de Marennes
Fines de Cancale
Spéciales Tsarskaya
Spéciales Gillardeau IV
Spéciales Oléron III

 1,30  €/st.
 1,36  €/st.
 2,40  €/st.
 2,65  €/st.
 1,65  €/st.
 1,80  €/st.
 1,80  €/st.
 1,85  €/st.

 1,95  €/st.
 1,90  €/st.
 2,65  €/st.
 2,20  €/st.
 2,80  €/st.

Kraken
Open steken

 0,15  €/st.
 0,25  €/st.

! Open steken is niet mogelijk tijdens de feestdagen

Mandje Zeeuwse Creuses III (12 st.) (Niet gekraakt/ Open gestoken)
Mandje Zeeuwse Creuses III (24 st.) (Niet gekraakt/ Open gestoken)
Mandje Platte 4/0 (12 st.) (Niet gekraakt/ Open gestoken)
Mandje Fines de Normandie (12 st.) (Niet gekraakt/ Open gestoken)

 13,20  € 
 24,50  € 
 24,50  € 
 16,20  € 

NIEUWPRODUCTTAFEL OESTERS

Mandje “Tafel oesters” (12 st.) (Niet gekraakt/ Open gestoken)        22,00 €
Gekweekt in Zeeland op Franse wijze

Mosselen • Scheermessen 
• Oesters

Kijk zeker op onze website voor ACTIES tijdens de feestdagen



CANADESE KREEFT

500gr
700gr

500gr
700gr

EUROPESE KREEFT

KREEFT

500gr
700gr

ZEEUWSE KREEFT
(Enkel tijdens het seizoen)

KREEFT BELLE VUE
Gekookte kreeft met garnituur en sausje geserveerd in schaal
Prijs kreeft (dagprijs) + supplement van 7,50€ per persoon

(Dagprijzen)

KRAB
(Dagprijzen)

Noordzee krab
King krab

Levend of gekookt
Levend of gekookt

Krabscharen
King krab poten

16,50 €/kilo
vanaf 79,50 €/kilo

Voor het koken, kraken of snijden van krab en/of kreeft 3,50 €/st.

800gr
+1000gr

800gr
+1000gr

800gr
+1000gr

Gelieve uw aankopen te betalen met bancontact.

SCHELPDIEREN

Alikruiken • Venusschelpen • Scheermessen • Clams • Lupini • Vernis • 
Palourdes • Amandes • Vongoles • Kokkels • Wulken/Bulots • Wulken 
Noordzee • St. Jacobsvruchten zonder koraal • St. Jacobsvruchten met koraal

Voor meer info en prijzen: www.deschelp-webshop.be

! Voor alle kreeften • enkel keuze uit 4 maten !



VISSCHOTELS

ZEEVRUCHTENSCHOTELS

Gelieve uw aankopen te betalen met bancontact.

Maak het u gemakkelijk en bestel nu uw kant en klare 
schotel met fruit de mer bij viswinkel De Schelde Seafood.

GOURMETSCHOTEL
Wij verzorgen ook uw gourmetschotel met de �jnste vissoorten:

(70gr) Zalm�let • (70gr) Kabeljauw�let • (70gr) Tilapia�let 
• (70gr) Tonijn�let • (70gr) Panga�let • (40gr) Schol�let 

• 3 Gamba's

Prijs per persoon    19,90 €

KREEFTEN BELLE VUE
Gekookte kreeft met garnituur en sausjes 
geserveerd op schaal

Prijs kreeft (dagprijs) 
    + supplement van 7,50 €

NOORSE SCHOTEL 
Makreel�let (70gr) • Heilbot (70gr) • Zalm (70gr) • 
Paling (70gr) • Forel (70gr) • Sprot (70gr)
 
Prijs per persoon    20,50  €

FONDUESCHOTEL
Kabeljauw (75gr) • Botervis (75gr) • Zalm (75gr) 
• Scampi's (3st) • Zwaardvis (75gr) •Lotte(75gr)

Prijs per persoon      19,90 € 
      

ZEEVRUCHTENSCHOTEL
Gamba’s (3) • Scampi’s (3) • Ongepelde grijze 
garnalen (150 gr)  • Langoustines (3)• Rivierkreeftjes (3)

Prijs per persoon      32,50  €

ZEEVRUCHTENSCHOTEL ROYAL
1/2 Canadese kreeft • Zeeuwse Platte oesters 4/0 (3) • Gamba’s 
(3) • Scampi’s (3) • Ongepelde grijze  garnalen (150 gr) • 
Langoustines (3) • Rivierkreeftjes (3)

Prijs per persoon      46,50  €

PLATEAU FRUIT DE MER
Rivierkreeftenvlees • 1/2 Canadese kreeft • 1 King krab 

teen • Coquilles • 1 Noordzee krab • Zeeuwse Platte oesters 
(4) • Zeeuwse Creuses (3) • Franse Creuses (3) • Gamba's 

gekookt (3) • Scampi's gekookt (3) • Kreukels • Ongepelde 
grijze garnalen (150gr)

Prijs per persoon
      69,50  €

PLATEAU ROYAL
Wulken (4) • Ongepelde grijze garnalen (150 gr) • 
1/2 Noordzee krab • Oosterschelde kreukels (80 gr) • 
Zeeuwse creuses (3)
 
Prijs per persoon      29,75  €

Oesterschotels zijn niet verkrijgbaar tijdens Kerst en Oudjaar.
Bij onze schotels zijn sausjes en bouillon niet inbegrepen maar apart verkrijgbaar. (zie 'uit eigen keuken')

Schotels zijn voorzien van garnituur
Sauzen en bouillon niet inbegrepen

(Zie 'UIT EIGEN KEUKEN')



Imperial Heritage
Connoisseurs Heritage

Russian Traditional Heritage

KAVIAAR
Imperial Heritage

10 gram: 19,95 €

Tijdens de feestdagen is er ook een groot assortiment kaviaar verkrijgbaar
kijk op onze webshop of vraag ernaar in onze winkel

Oven Mosselen (Lookboter)
Gegratineerde oesters
1/2 kreeft met kreeftensaus (ovenschotel)
St. Jacobsschelp met coquilles
Visschelp
Paling in 't groen
Huisbereide vissoep
Huisbereide kreeftensoep
Huisbereide Bouillabaisse
Scampi marinade
Terrine van zalm
Garnaalkroket uit eigen keuken
Kreeftenkroket uit eigen keuken
Kaaskroket uit eigen keuken
Fondue bouillon
Vispannetje

UIT EIGEN KEUKEN
Gelieve uw aankopen te betalen met bancontact.

SAUSJES
Mayonnaise • cocktailsaus • looksaus • currysaus • 
tartaarsaus • mosterdsaus • provençaalse saus

0,55  €/st.
 2,20  €/st.

 19,50  €/st.
 8,35  €/st.
6,99  €/st.

 46,50  €/kg
4,00  €/½  L • 8,00 €/L

 8,00  €/½  L • 14,95 €/L
 15,50  €/L

 23,50  €/kg
16,50  €/kg

3,95  €/st.
 4,95  €/st.
 1,60  €/st.

 4,50  €/L
9,95  €/st.

3,60  €/275ml



Onze viswinkel, vroeger gelegen in de Kronenburgstraat (35 jaar), is ondertussen 
al 15 jaar een gevestigde waarde in het centrum van Antwerpen en de ‘place to 
be’ voor iedere visliefhebber. Kom genieten van verse vis, gebakken vis, diverse 
schelp- en schaaldieren, visschotels, soepen en nog veel meer. 
Specialiteiten: mosselen, kreeften en oesters.  

DE SCHELP SEAFOOD • ONLINE WEBSHOP
Ook onze klanten van de webshop kunnen het hele jaar door rekenen op 
onze diensten en genieten van onze dagverse producten. Geniet van een 
snelle, kwaliteitsvolle service ook tijdens de feestdagen! Plaats je bestel-
ling en kom deze afhalen op de afgesproken datum en uur.

Bezoek onze winkel op de Oude Leeuwenrui 56 • 2000 Antwerpen • T 03 231 14 17
voor ons volledig aanbod en professionele hulp bij het samenstellen van jouw 
ideaal feestmenu.

Visgroothandel “De Schelp Seafood” is leverancier van o.a. vis, schelp- en 
schaaldieren. Wij beschikken over een groot assortiment aan verse 
producten zoals zalm, kabeljauw, lotte, etc. 
Specialiteiten: levende kreeften, mosselen en oesters. Tevens hebben wij 
een zeer uitgebreid diepvries assortiment.

Oude Leeuwenrui 56 • 2000 Antwerpen • www.seafooddinner-webshop.be
T 03 231 14 17

Kardinaal Cardijnplein 10-12 • 2880 Bornem • www.seafooddinnergroup.be  •
T 03 899 01 12

Contacteer ons voor meer informatie via: info@deschelpseafood.be

‘T LAND VAN BORNEM - CATERING
Seafood Dinner Group zet ook zijn visie voor het leveren van kwaliteits-
volle diensten en producten verder in zijn catering en levert deze volledig 
verzorgd bij u op locatie, wij zijn gespecialiseerd in bu� etten, BBQ's en 
volledig verzorgde maaltijden aan huis. Ook voor warme maaltijden aan 
huis kan u bij ons terecht. 
Geef ons een belletje of stuur ons een mailtje voor een aangepaste o� erte.

Onze viswinkel, vroeger gelegen in de Kronenburgstraat (35 jaar), is ondertussen 
al 15 jaar een gevestigde waarde in het centrum van Antwerpen en de ‘place to 
be’ voor iedere visliefhebber. Kom genieten van verse vis, gebakken vis, diverse 
schelp- en schaaldieren, visschotels, soepen en nog veel meer. 
Specialiteiten: mosselen, kreeften en oesters.  

Bezoek onze winkel op de 
voor ons volledig aanbod en professionele hulp bij het samenstellen van jouw 
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Seafood bvba





Sinds jaren zijn onze restaurants An’s Hoeve, Chez Rini
 en ‘t Land van Bornem een begrip in de regio voor smaakvolle en unieke 

belevenissen. Sinds oktober 2019 maakt ook Brasserie ‘De Schelde’ deel uit van 
onze groep. In al deze verschillende prachtlocaties stellen onze teams alles in het werk om u 
een totale gastenervaring te laten beleven. Zij gooien dan ook elke dag alles in de strijd om 
dit in onze verschillende zaken te regelen. Elk zijn eigen stijl, zijn eigen uniek karakter maar 

samen met onze kwaliteitsvolle producten.




