
Fruits de Mer 

Fruits de mer is een verzamelnaam voor schelpdieren 

zoals mosselen en oesters, schaaldieren zoals 

garnalen en langoustines, zeeslakken en andere 

kleine, eetbare zeedieren.  

  

Traditie 
Een plateau de fruits de mer wordt koud geserveerd, 

meestal op een schaal bedekt met een ijs. De 

serveerschaal wordt meestal boven tafelniveau 

gehouden met een standaard en kan soms meerdere, 

uitgebreide lagen bevatten. Dit is zowel voor visueel 

effect, en omdat de schelpdieren vaak in de schaal/

schelp worden geserveerd, of op de halve schaal/

schelp, waardoor ze een groot gebied innemen terwijl 

ze slechts een hap of twee vlees bevatten. Het kan 

ook op een schaal worden geserveerd bed van 

zeewier. 

Het luxe visplateau voor iedereen  
 
Met dit mooie weer zie je steeds vaker fruits de mer op 

de kaart. Een echte traktatie voor de visliefhebber. Wat 

veel mensen niet weten, is dat een plateau fruits de mer 

qua inkoopprijs niet eens de hoofdprijs hoeft te kosten. 

Dit ligt niet alleen aan de samenstelling van van het 

plateau maar ook aan de verkrijgbaarheid en de keuze 

van andere mooie, soms nog goedkopere, alternatieven. 

Denk bijvoorbeeld aan wulken, kleinere oesters of 

kleinere sorteringen van gamba’s. Maar ook kreeft, zoals 

de bekende Canners die verkrijgbaar zijn tot september 

of Zeeuwse Mosselen.  

Frui ts  de  Mer  

 Naast een uitgebreid assortiment aan schaal en schelpdieren kun je ook bij ons de Fruits de Mer torens 

huren. 

 Onze visspecialisten kunnen je ten alle tijden te woord staan voor een passend advies wat betreft de sa-

menstelling van jouw Fruits de Mer toren en de verkrijgbaarheid. 

 Mocht je hiermee gaan werken kunnen wij jou Fruits de Mer producten op voorraad houden en afsturen 

wanneer je het nodig hebt. 

 Wij kunnen het zeewier, het schaafijs en de schalen ook leveren. Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met onze visafdeling!  

Wist je dat 



Fruits de Mer de luxe 

Alikruiken jumbo 

Scheermessen 

Amandes verwaterd 

Clams verwaterd 

Coquilles vers Canadees 

Bouchot mosselen 

Oesters Geay Normandisch nr 4 

Langoestine sortering 4-7 per kilo 

Kreeft sortering 500-600 gram 

Gamba Black Tiger sortering 7/8 

King krab clusters 

King crab en krabklauwen 

Onze suggesties 

Fruits de Mer standaard 

Alikruiken klein 

Scheermessen 

Amandes verwaterd 

Clams petit 

Black Tiger garnalen 31/40  

Mosselen 

Vongole 

Wulken verwaterd 

Oesters nr 2 

Langoestine sortering 17/20  

Snowcrab clusters 

Fruits de Mer royaal 

Alikruiken 

Kokkels 

Scheermessen 

Amandes verwaterd 

Clams petit 

Krab klauwen  

Gamba Black Tiger 16/20 

Mosselen 

Vongole  

Wulken verwaterd 

Oesters nr 3 

Langoestine sortering 13/16 

De chef kok van Dims eten en drinken Chris Mannaart 

wilde graag werken met deze ode aan de schaal en 

schelpdieren.  

Zoals wij altijd aangeven is er veel voor jou als klant op 

maat mogelijk op onze afdelingen. De chef kwam langs 

op onze visafdeling en gezamenlijk werd een mooi 

assortiment samengesteld.  

Verse seizoensgebonden producten zijn essentieel 

voor het assortiment. Gezien de ruimte werd er 

gekozen om een aantal kilo bij ons op voorraad te 

houden en mocht hij weer wat nodig hebben konden 

we dat dagelijks uitleveren. Resultaat: gasten kunnen 

genieten van verse plateau’s Fruits de Mer en de 

keuken heeft slechts beperkt verlies of bederf.  

Succesverhaal van  
Dims eten en drinken 
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