
Dorpsstraat 13-15
4356 AH Oostkapelle

Donderdag  17 december  10:00 – 18:00
Vrijdag   18 december  10:00 – 18:00
Zaterdag   19 december  10:00 – 17:00
Zondag   20 december  GESLOTEN
Maandag  21 december  GESLOTEN
Dinsdag   22 december  10:00 – 18:00
Woensdag   23 december  10:00 – 18:00
Donderdag  24 december  10:00 – 16:00
Vrijdag   25 december  GESLOTEN
Zaterdag   26 december  GESLOTEN
Zondag   27 december  GESLOTEN
Maandag   28 december  10:00 – 18:00
Dinsdag   29 december  10:00 – 18:00
Woensdag   30 december    10:00 – 18:00
Donderdag  31 december  10:00 – 15:00

VISHANDEL
M

AARTEN VAN DE KREEKE

OOSTKAPELLE
TEL. 0118-583525          Openingstijden

Op deze dagen kunt u bij ons terecht voor ons dagelijks assor-
timent en daarnaast hebben wij voor de feestdagen een menu 
samengesteld met verschillende schotels. Deze kunt u telefonisch 
via 0118-583525, via een mail naar: info@vandekreekevis.nl of in 
de winkel bestellen

Op donderdag 24 december roken wij 
verse zalm en paling voor de winkel



Buitenom ons dagelijkse assortiment kunt u bij ons terecht voor:
- Huisgemaakte kreeftensoep in 0,5L en 1L verpakking
- Huisgemaakte rijk gevulde vissoep in 1L verpakking
- Diverse ovenschotels compleet (ca. 20 minuten in de oven)
- Kleine fruits de mer met diverse schelpdieren

Op bestelling: 
- Luxe koude visschotel      € 15,95 p.p.
Met zalmsalade, diverse gerookte vis, rivierkreeftjes, Hollandse garnalen etc.

- Luxe gourmet-, bakplaatschotel     € 12,50 p.p.
Verschillende verse vis, waaronder: Kabeljauw, Tonijn, Heilbot, Zalm, Schol etc.  

- Luxe borrelschotel        € 14,95 p.p.
Met diverse gerookte vis, Hollandse garnalen en/of tapas

- Luxe tapas schotel       € 12,95 p.p.
Met diverse tapas als ansjovis, sardine, gamba’s etc. 

- Fruits De Mer        € 39,50 p.p.
Met kreeft, schelpdieren, gamba’s, oesters etc. 

Alle dagen: een dozijn oesters (platte, creusses en gillardeau) 
met een gratis oestermes

Bestellen vanaf twee personen, 
telefonisch via 0118-583525, via een 
mail naar: info@vandekreekevis.nl of in 
de winkel (zie openingstijden).
Bij voorkeur voor producten of variatie 
kunt u dit doorgeven bij de bestelling.
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