Fr u i t s d e M e r
Met dit mooie weer zie je steeds vaker fruits de mer op
de kaart. Een echte traktatie voor de visliefhebber.
Daarbij kan je een plateau zelf samenstellen, zodat je
qua inkoopprijs niet eens de hoofdprijs betaalt. Met de
juiste samenstelling van het plateau en rekening
houdend met de verkrijgbaarheid en de keuze van
andere mooie, zelfs soms 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.

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 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. Het kan ook op een schaal met een bedje van zeewier worden geserveerd.

We maken het graag makkelijk voor je…..
• Onze visspecialisten kunnen je ten alle tijden te woord staan voor een passend advies wat betreft

de samenstelling van jouw Fruits de Mer toren en de verkrijgbaarheid.
• Je kan bij ons ook Fruits de Mer torens huren.
• 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 verkoopafdeling via 030-3070001.
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Fr u i t s d e M e r
Onze suggesties
Fruits de Mer standaard

Fruits de Mer royaal

Fruits de Mer de luxe

Alikruiken klein

Alikruiken

Alikruiken jumbo

Scheermessen

Kokkels

Scheermessen

Amandes verwaterd

Scheermessen

Amandes verwaterd

Clams petit

Amandes verwaterd

Clams verwaterd

Black Tiger garnalen 31/40

Clams petit

Coquilles vers Canadees

Mosselen

Krab klauwen

Bouchot mosselen

Vongole

Gamba Black Tiger 16/20

Oesters Geay Normandisch nr 4

Wulken verwaterd

Mosselen

Langoestine sortering 4-7 per kilo

Oesters nr 2

Vongole

Kreeft sortering 500-600 gram

Langoestine sortering 17/20

Wulken verwaterd

Gamba Black Tiger sortering 7/8

Snowcrab clusters

Oesters nr 3

King krab clusters

In de praktijk…...restaurant Bij Oost
Fruits de Mer staat een korte periode op de kaart bij restaurant “Bij Oost” in de gezellige haven van
Harderwijk. Misschien niet echt een plek voor een luxe plateau, zou je denken, maar niets is minder
waar. Gasten laten zich tijdens de Fruits de Mer weken graag verrassen met het lekkers uit de zee in het
Saint Tropez van de Veluwe.
Het is eens bijzonder om een plateau met diverse schaal- en
schelpdieren te serveren. “Wij kiezen ervoor om zowel koude en
rauwe schelpdieren met een paar lauwwarme schaaldieren te
serveren” vertelt Pascal Kroon, verantwoordelijk voor marketing en
sales. “Coquilles wil je toch even vers grillen voor het serveren.”
“Bij het samenstellen van het plateau zijn we goed geholpen door
Driessen Food zowel qua assortiment als de kostencalculatie.
Daarbij was het extra handig dat we schalen konden lenen om het
mooi te presenteren.”
Verder hebben we onze Fruits de Mer weken op social media
onder de aandacht gebracht waar we veel positieve reacties op
hebben gehad. Naast dat we een aantal nieuwe gasten hebben
aangetrokken, komt men in deze periode ook extra terug voor een
tweede Fruits de Mer avond.
Echt een aanrader om onze bestaande en nieuwe gasten te
verwennen met Fruits de Mer. Volgend jaar weer!
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