
TRAITEURSFOLDER JEAN sur MER The Shop

Bereide maaltijden

Vispannetje ‘JEAN sur MER’ (catch of the day/zalm/mosseltjes/garnaal/puree) € 21,20 pp

Zarzuela bouillabaisse met rouille € 21,50 pp

Vislasagne van ’t huis (gerookte zalm/witte vis/gegrilde groenten/spinazie) € 17,50 pp

Brasschaatse waterzooi van vis (zeewolf/kabeljauw/julienne van groentjes/aardappel) € 24,70 pp

Rijk gevulde paella (scampi/steurgarnalen/calamares/mosselen/venusschelpen) *vanaf 10 personen € 21,00 pp

Vissuggestie van de chef aangepast aan uw wensen *vanaf 4 personen Tussen € 25 en € 32 pp

Vismenu ‘JEAN sur MER’ 3-gangen (te bespreken in de winkel) *vanaf 8 personen Tussen € 48 en € 54 pp

Kreeftbereidingen

Kreeft Bellevue (gegarneerde sla/ei/tomaat/cocktailsaus/mayonaise) Dagprijs + € 8,5pp

Kreeft à la nage (frisse bouillon/juliennegroentjes) Dagprijs + € 10,50 pp

Kreeft à l’armoricaine (getomateerde kreeftensaus/dragon/cognac) Dagprijs + € 12,50 pp

Mediterraans gegrilde kreeft (kruidenboter/tijm/gekonfijte tomaat) Dagprijs + € 8,5 pp

Schotels (verkrijgbaar vanaf 2 personen)

Plateau fruits de mer

(1/2 kreeft/noordzeekrab/langoustines/steurgarnalen/kreukels/oesters/ongepelde garnalen/wulken/rouillemayonaise) € 59,00 pp

Noorse visschotel (gerookte zalm/heilbot/paling/forel/steurgarnaal/gesnipperde ui/2 sausjes) € 26,90 pp



Sashimischotel (coquille/zalm/tonijn/gebrande zalm/ tataki tonijn/sesam -soyavinaigrette/wakamé ) € 43,00 pp

Koude bereidingen

Gravad lax/artisanale tabouleh € 13,60 pp

Gekarameliseerde zalm/zachte wasabimayonaise € 13,60 pp

Ceviche van zeebaars/Oosterse salade € 14,50 pp

Cannelloni noordzeekrab/basilicummayonaise € 13,40 pp

Hapjes

Springroll zalm, steurgarnaal, amuses volgens marktaanbod,

oesters, JsM garnaalkroket, JsM krabkroket, JsM kibbelingen Vanaf € 3,50

Extra

Ambachtelijk brood (zelf af te bakken) Per stuk € 4,50

Delamotte champagne 0,50cl € 25,00

0,75cl € 50,00

Voor wijnen verwijzen we u graag door naar Basalt.wines op Patio Donk, Donksesteenweg 244 in Brasschaat

Andere wensen? Alles is bespreekbaar. Het JEAN sur MER-team maakt ook met plezier een gepersonaliseerde offerte voor een full-option homecooking, uw
receptie of uw bedrijfsfeest.

U vindt bovendien dagelijks gevarieerde dagverse bereide maaltijden in onze winkel.

Bestellen kan via theshop@jeansurmer.be of 0032 3 336 80 81. Afhalen op: Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat.

Graag minstens 3 dagen op voorhand bestellen, zo kunnen wij alles tot in de puntjes voorbereiden!

www.jeansurmer.be

http://www.jeansurmer.be/

