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Met veel plezier en trots stellen we u onze nieuwe culinaire folder voor.
We stelden voor u een mooi en evenwichtig assortiment samen
van ons culinair aanbod.

Team Wouter's staat elke dag voor u klaar als een hechte groep.
Reeds 32 jaar kennen we een rijke geschiedenis op de markt te Tielt.
Doorheen de jaren kenden we steeds een gezonde groei,
dit is te danken aan u, onze gewaardeerde klanten.

Met onze nieuwe culinaire folder hopen we om ook dit jaar terug massaal
op jullie mooie momenten te kunnen aanwezig zijn.
Want wat is er mooier dan te klinken op het leven ?

Onze chef koks staan u graag bij als u wat extra tips of uitleg nodig hebt
bij het klaarmaken van uw feestmaaltijd.
Want ook voor de hobbykoks hebben wij alles in huis om uw maaltijd
compleet te maken. Elke dag 15 soorten verse vis uit alle uithoeken van de
wereld liggen kraakvers op u te wachten. En natuurlijk hebben we ook elke dag
een ruim aanbod aan traiteurgerechten voor u klaarstaan.

Natuurlijk stellen we u ook graag onze specialiteiten voor,
onze gekende plateau fruits de mer, tapasschotel of koude buffeten zijn
ook steeds een garantie op succes !

We kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen in onze winkel!

Wouter's Kwaliteitsvis
Speciaal voor u ...

WOUTER'S KWALITEITSVIS

APERITIEF

WARME HAPJES | € 2.50/STUK
Gratin van Noordzeegarnaal - prei - witte wijnsaus - kaaskorstje
Gegrilde scampi - groentenrijst - zachte currysaus
Stukje bio zalm 'mi-cuit' - polderpureetje - kreeftensaus
Coquille - wortelzalfje - saffraansaus
Mini visgratin kabeljauw - spinazie - garnaaltjes

KOUDE HAPJES | € 2.50/STUK
Bloemkoolzalfje - garnalen - spekcrumble
Oosterse quinoa - gegrilde scampi - avocado
Foie gras - appelparel - vijgencompote - toastje
Gerookte zalmrollade - klassieke garnituur - vinaigrette
Carpaccio van zalm - graved lax - garnituur

WOUTER'S KLASSIEKERS
Warme Zeeuwse oester - garnalen - prei - champagnesaus | € 2.30/st
Babycoquille - garnalen - witte wijnsaus | € 2.20/st
Aperoschelpje - coquille - gerookte zalm - kreeftensaus | € 2.20/st
Garnaalballetjes ( 12st) - boordevol garnalen - handgerold | € 7.20/st
Kaasballetjes ( 12st) - klassiek recept | € 6.00/st
Bruschetta broodjes (8st) - gerookte zalm - spek - tomaat | € 8.95/st
Mexicaanse nacho's - cheddar - tomatensalsa | € 8.95/st
Scampi's kruidenboter ( 8st) - Italiaanse kruiden | € 9.95/st
Duo apero mini pizza ( 6st) - gerookte zalm - gekookte ham | € 8.95/st

WOUTER'S KWALITEITSVIS

TAPASSCHOTEL
Dé ideale starter voor een gezellig samenzijn met familie en/of vrienden.
Geschikt voor 4 à 6 personen.

TAPAS SCHOTEL ROYALE | € 75.00/SCHOTEL
Een rijkelijk gevulde schotel met o.a. gerookte
zalm, olijven, Zeebrugse garnalen,
tonijntapenade, ansjovis, kreukels, gerookte
heilbot, rillette, haringhapjes, manchego,
krabschaartjes, pastrami, gerookte ham,
saltrufo

WOUTER'S KWALITEITSVIS

SOEPEN
Al onze soepen worden gemaakt met verse hoogstaande kwaliteitsproducten.

Vissoep - Noordzeevis - garnalen | € 9.50/liter
Kreeftensoep - Canadese kreeft - Armagnac | € 12.00/liter
Tomatensoep - klassiek bereid | € 4.00/liter
Zachte paprikasoep - kruidenkaas - rode paprika | € 4.00/liter
Aspergesoep | € 4.00/liter

TOPPER
BOUILLABAISSE

| € 14.00/LITER
Noordzeevis - schaal-en schelpdieren - groentjes

WOUTER'S KWALITEITSVIS

VOORGERECHTEN
Met passie en vakmanschap stelden wij een mooi assortiment
koude en warme voorgerechten samen.

KOUD
GEROOKTE ZALM | € 15.00/PERS

In eigen atelier gerookt - handgesneden citroen - ajuin - toast
TERRINE FOIE GRAS | € 17.00/PERS
Compote van vijgen - appel - notenbroodje garnituur
CARPACCIO BELGISCH WIT BLAUW | € 15.00/PERS
Rucola - balsamico - tomaat - toast
GARNAALCOCKTAIL | € 15.00/PERS
klassiek bereid - garnaal - tomaat - ei
TATAKI VAN WILDE ZALM | € 15.00/PERS
Edamame bonen - avocado - tomaat - olijfolie
CARPACCIO WILDE NOORSE ZALM | € 15.00/PERS
Graved lax - klassieke garnituur - broodje

WARM
KLASSIEK VISPANNETJE | € 15.00/PERS
Tongfilet - zalmhaasje - kabeljauw - garnalen - witte wijnsaus
SINT JACOBSCHELP | € 9.00/PERS
Heerlijk gevulde schelp met coquille - champignons - kaas
KABELJAUW | € 15.00/PERS
Polderpuree - garnalen - zachte mosterdsaus
DUO TONG EN COQUILLE | € 15.00/PERS
Boterzachte prei - bloemkoolpuree - witte wijnsaus - garnalen
GEBAKKEN ZALM | € 15.00/PERS
Tomatensalsa - zachte kreeftensaus - garnalen
CANNELLONI | € 15.00/PERS
Ricotta - spinazie - scampi's - bieslooksausje

WOUTER'S KWALITEITSVIS

HOOFDGERECHTEN
Bij alle hoofdgerechten voorzien we voldoende groenten en
aardappelbereiding, uitgezonderd bij het vispannetje en de wilde paling
deze kan u , indien gewenst apart erbij bestellen.

KLASSIEK VISPANNETJE | € 19.00/PERS
6 soorten Noordzeevis - garnalen - witte wijnsaus - kaaskorstje
MARMITE DU PÊCHEUR | € 25.00/PERS
7 soorten vis - aardappelen - juliennegroenten - witte wijnsaus geserveerd in cocottepotje
KABELJAUWHAASJE | € 27.00/PERS
Polderpuree - garnalen - juliennegroenten - zachte mosterdsaus - geserveerd
in leuk cocottepotje
WILDE PALING | € 24.00/PERS
Bereid naar wens
in de room - in't groen - Napolitaine - van de chef
MEDAILLON VAN NOORDZEETONG | € 27.00/PERS
Gebakken krieltjes - seizoensgroenten - dillesausje

WOUTER'S KWALITEITSVIS

HOOFDGERECHTEN
OVENSCHAAL
Onze hoofdgerechten gepresenteerd in ovenschalen, gemakkelijk op te warmen
en u kan zelf uw groenten of aardappelen voor erbij kiezen.
Wij beschikken over enkele bijgerechten (zie verder in de folder) of u kan zelf
als hobbykok iets voorzien.

TONGROLLETJES | € 14.00/PERS

Normandisch - garnalen - witte wijnsaus champignons
WATERZOOI | € 12.00/PERS
Noordzeevis - zachte groentensaus - groene
kruiden - garnalen
VOL AU VENT | € 12.50/PERS
Noordzeevis - velouté van champignons - garnalen
KALKOENROLLADE | € 13.50/PERS
Champignonsaus
ZONNEVISROLLETJES | € 12.00/PERS
Fijne groentensaus - garnalen - groene kruiden

De ovenschalen zijn steeds afgewerkt
met voldoende saus en garnituur

WOUTER'S KWALITEITSVIS

BIJGERECHTEN
GROENTEN - AARDAPPELEN
Deze bijgerechten zijn ter aanvulling voor de ovenschalen, fondue, gourmet,
koude schotels, kreeftenbereidingen, palinggerechten, ...
Wij beschikken over een mooi assoriment bio
afbakbroodjes in de winkel.

Warme wokgroenten | € 3.00/pers
Duchesse aardappelen | € 3.00/pers
Aardappelkroketjes | € 0.30/stuk
Verse voorgebakken frietjes (1kg) | € 2.75/ kg
Gebakken aardappelen met groene kruiden | € 3.00/pers
Rijst met groenten | € 3.00/pers
Oosterse quinoa | € 3.00/pers
Pastasalade met scampi | € 3.00/pers
Aardappelen in vinaigrette | € 3.00/pers
Koude sausjes tartare - cocktail - mayo | € 2.50/pot

CULINAIRE TOPPER
GARNAALKROKETTEN
Ambachtelijk recept
handgerold - boordevol garnalen
Serveertip : Krokante salade - citroen
€ 3.40/stuk

WOUTER'S KWALITEITSVIS

FONDUE - GOURMET
Samen gezellig tafelen

LICHT EN LEKKER
VISFONDUE | € 23.00/PERS

Wij selecteren voor u de beste vis- en
schaaldieren die dagvers aangevoerd worden
uit de Europese havens.
Geserveerd met bijhorende warme sausjes.
Visfumet en fonduenetjes inbegrepen.

GEZELLIG EN GEZOND
GOURMET | € 23.00/PERS

Wij serveren u dagverse soorten Noordzeevis, van
pittig gekruid tot zacht gemarineerd.
Bijhorende sausjes inbegrepen.

U KAN UW FONDUE- OF
GOURMETTOESTEL BIJ ONS HUREN
| € 5.00/TOESTEL
(+ € 50 WAARBORG PER TOESTEL )
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WOUTER'S KWALITEITSVIS

FRUITS DE MER
Reeds 32 jaar onze specialiteit

HEERLIJKE ZEEVRUCHTEN | € 50.00/PERS

o.a. 1/2 Canadese kreeft , langoustines,
scampi's, gamba's, royale garnalen, kingkrab
Bretoense wulken, krabbescharen,
carabineros, oesters Fine de Claire(3),
Zeebrugse garnalen,...

WOUTER'S KWALITEITSVIS

KREEFTENBEREIDINGEN
Al onze kreeften worden bewaard in ons homarium.
Zo kunnen we u een perfecte kwaliteit en goed gevulde kreeft garanderen.
Maak u keuze uit de verschillende bereidingswijzen en de grootte van uw
kreeft.

WATERZOOI KREEFT |
Witte wijnsaus - groenten
KREEFT VAN HET HUIS |
Gerookte zalm - garnalen - zachte kreeftenjus
KREEFT KRUIDENBOTER |
Zachte kruidenboter - groene kruiden - krokante groenten
KREEFT BELLE VUE |
Salade - koude groenten
THERMIDOR |
Zachte mosterd - wijn sausje - champignons - kaaskorstje

KREEFT
KREEFT
KREEFT
KREEFT
KREEFT

450GR
550GR
650GR
750GR
850GR

| € 35.00/STUK
| € 40.00/STUK
| € 45.00/STUK
| € 50.00/STUK
| € 55.00/STUK

WOUTER'S KWALITEITSVIS

KOUD BUFFET
vanaf 2 personen

KOUD BUFFET CLASSIC

| € 28.00/PERS

Een rijkelijk gevuld buffet met o.a. een stevig gevulde en
gepelde tomaat garnaal, gestoomde zalm, tong, gamba,
scampibrochette, zeevruchtenspiesje, zalm tarbot pastei,
gerookte palingbuikjes, gerookte zalm en gerookte heilbot,
eitje, groenten en fruitgarnituur.

KOUD BUFFET ROYALE

| € 35.00/PERS

ALL-IN

Een rijkelijk gevuld buffet met o.a. een stevig gevulde en gepelde
tomaat garnaal, gestoomde zalm, gamba, scampibrochette,
opgevulde perzik met krabsalade, zeevruchtenspiesje,
gerookte heilbot, gerookte zalm bonbon, gerookte makreelfilet,
eitje, groenten en fruitgarnituur.
Pastasalade, koude aardappelen en sausjes inbegrepen.

SUPPLEMENT 1/2 KREEFT 400 À 500GR
| € 15.00/PERS
Canadese kreeft ter aanvulling van uw buffet
SUPPLEMENT FIJNE VLEESWAREN | € 7.50/PERS

KIDS BUFFET

| € 15.00/PERS

Een mini tomaat garnaal, gestoomde zalm, scampibrochetje
meloen met parmaham, gerookte zalm, groentjes , ei , fruit

COMMUNIE BUFFET
ALL-IN
Verkrijgbaar april - mei - juni
vanaf 6 personen

Een rijkelijk gevuld buffet met o.a.
een stevig gevulde en gepelde tomaat garnaal,
gestoomde zalm, gamba, scampibrochette,
opgevulde perzik met krabsalade, tongrolletje
gerookte heilbot, gerookte zalm bonbon,
gerookte makreelfilet,
meloen met parmaham, asperges met ham,
vleessalade, paté met uienconfituur en
selectie fijne vleeswaren
eitje, groenten en fruitgarnituur.
pastasalade, aardappelen in vinaigrette,
rijst met groenten

en sausjes inbegrepen.
€ 45.00/PERSOON

DAGELIJKS VERSE
OESTERS VERKRIJGBAAR
Wij openen deze graag
voor u gratis!

WOUTER'S KWALITEITSVIS

KAVIAAR
Wij hebben steeds een ruim aanbod aan Belgische kaviaar in voorraad.
Vraag meer info aan onze werknemers om de gewenste keuze te maken.
Verkrijgbaar in 10gr, 30gr, 50gr, 125gr, 250gr,...

GOLD LABEL |

Smaak : ziltig, gevolgd door een rijke romige smaak met
een aangename subtiele nasmaak
PLATINUM |

Smaak : ziltig, romig met een subtiele nootachtige toets
OSIETRA

|

Smaak : ziltig en typische nootachtige smaak gevolgd door
toetsen van mineraliteit
WHITE PEARL

|

Smaak : Rijke boterachtige, ziltige en romige smaak die smelt op
je tong
BELUGA |

Smaak: delicate ziltige sammak gevolgd door rijke,
boterachtige en romige toetsen met een ongelofelijke
verfijnde smaak

WOUTER'S KWALITEITSVIS

CLASSIC MENU
CARPACCIO BELGISCH WIT BLAUW
Rucola - balsamicovinaigrette - tomaat

VISPANNETJE MET NOORDZEEVIS
Garnaaltjes - witte wijnsaus - duchesse aardappeltjes

DESSERT
Chocolademousse

€ 32.00/ PERSOON
INCLUSIEF BIJPASSENDE WIJNEN

ONTDEKKINGSMENU
TATAKI VAN WILDE ZALM
Avocado - groene bonen - tomaat - broodje

KABELJAUWHAASJE
Polderpureetje - boterzachte prei - zachte mosterdsaus - garnalen

CHOCOLADE DESSERT
Yuzu - crunch van hazelnoot

€ 38.00/ PERSOON

WOUTER'S KWALITEITSVIS

MENU VAN DE CHEF
DUO TONG EN COQUILLE
boterzachte prei - garnalen - bloemkoolpuree - witte wijnsaus

GEBAKKEN ZALM 'MI -CUIT'
cannelloni van spinazie & ricotta - garnalen - zachte botersaus juliennegroenten

DESSERT
Klassieke tiramisu

€ 38.00/ PERSOON

DEGUSTATIE MENU
CARPACCIO VAN BELGISCH WIT BLAUW
Rucola - balsamicovinaigrette - tomaat

VISPANNETJE
Zalm - kabeljauw - tongfilet - garnalen - witte wijnsaus

1/2 KREEFT
Kruidenboter - krokante groentjes

MEDAILLON VAN NOORDZEETONG
Gebakken krieltjes - seizoensgroenten - dillesausje

CHOCOLADE DESSERT
Yuzu - crunch van hazelnoot

€ 55.00/ PERSOON

WOUTER'S KWALITEITSVIS

WIJN EN SPIJS COMBINEREN
Met passie maak je mooie wijnen

De feestdagen zijn het moment om samen te genieten
van een tafel vol lekker eten en natuurlijk een goed glas wijn.
Weet u niet welke wijn u het beste bij uw gerecht kunt schenken?
Wouter's Kwaliteitsvis helpt u graag op weg en biedt
u verschillende wijnen aan.
Vraag gerust in de winkel voor de perfecte combinatie,
ook via onze webshop kan u meer uitleg vinden per wijn.

CHAMPAGNE
ZWARTE PAREL | € 25.00/FLES
Wijnkasteel Genoels-Elderen
LE GRAND PAPE | € 22.50/FLES
Brut
Onze tip bij plateau fruits de mer
POMMERY
Brut

| € 33.00/FLES

RUINART | € 65.00/FLES
Blanc de Blancs

WOUTER'S KWALITEITSVIS

WIJNEN
Dit is een selectie van onze toppers die we verkopen in de winkel,
In de winkel hebben we een mooi assortiment aan wijnen en champagnes.
U kan uw keuze maken uit meer dan 40 soorten aan diverse kwaliteitswijnen
geselecteerd door onze huisleveranciers.

WITTE WIJN
LE PLAN VERMEERSCH SAUVIGNON BLANC | € 9.50/FLES
Frankrijk, onze wijntip bij het vispannetje, en classic menu
POUILLY FUMÉ VIGNOBLES BERTHIER | € 19.00/FLES
Frankrijk, onze wijntip bij Marmîte du Pêcheur, sint-jacobschelp
FIJNPROEVER CHARDONNAY | € 8.95/FLES
Zuid-Afrika, onze wijntip bij Fruits de Mer en koud buffet
GENOELS ELDEREN CHARDONNAY BLAUW | € 18.00/FLES
Belgie, onze wijntip bij gerookte zalm, garnaalcocktail

RODE WIJN
LE PLAN VERMEERSCH RS | € 11.00/FLES

Frankrijk, onze wijntip bij terrine foie gras, kalkoenrollade
CHATEAU PRIEURÉ LA MARZELLE ST EMILION GRAND CRU | € 35.00/FLES
Frankrijk, onze wijntip bij hertenkalf, degustatiemenu
DOMAINE LA BAUME PETIT VERDOT | € 15.00/FLES
Frankrijk, onze wijntip bij classic menu en foie gras
FIJNPROEVER PINOTAGE | € 8.95/FLES
Zuid-Afrika, onze wijntip als lekker tafelwijntje of als apero
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FEESTJE GEPLAND ?
Ook tijdens de zomermaanden houden we graag het hoofd koel.
Wij hebben een koelwagen ter beschikking voor uw feest of event!
Ideaal voor koel houden van dranken, hapjes, buffetten, ...
Voor meer info en beschikbaarheid mailen naar
info@wouterskwaliteitsvis.be

WOUTER'S KWALITEITSVIS

WOUTER'S KWALITEITSVIS
MARKT 41 - 8700 TIELT
051/404022
INFO@WOUTERSKWALITEITSVIS.BE
OPENINGSUREN :

dinsdag - zaterdag van 8u - 18u30
zondag FOODSTORE + afhalen bestellingen van 8u - 12u
gesloten op maandag

Prijzen zijn inclusief btw, door schommelende markten behouden wij ons het
recht om prijzen aan te passen.
U zal hiervan worden verwittigd bij bestellen.

