
Vis prijzen geldig :  
van maandag 09/12/19 t.e.m. zaterdag  14/12/19 

levering vanaf woensdag 11/12/19

VISPRIJZEN

Al onze prijzen zijn exclusief BTW en gelden slechts bij afname van minimum €200 goederen exlusief BTW per levering. Bij afname van kleinere  hoeveelheden dan aangeduid, gelden de normale prijzen. 
Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een superscherpe prijs. Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele drukfouten en foutieve prijsaanduidingen.
Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be  -  www.meconv.be - Meco Wallonië : Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi

Victoriabaarsfilet
700 à 1kg - zonder vel - verpakt/6kg

47.035.000

/kg
vanaf 3 x 6kg

/kg
vanaf 3 x 5kg

Koolvisfilet
400 à 600g - zonder vel - verpakt/5kg

47.094.000

Lotte
200 à 500g - geheel - panklaar - verpakt/5kg

/kg
vanaf 3 x 5kg

47.058.000

Tarbot
geheel met kop en vin - 500 à 1lg - verpakt per 5kg

/kg
vanaf 3 x 5kg

47.038.000

Kabeljauwfilet
200 à 400g - zonder vel - verpakt/5kg

/kg
vanaf 3 x 5kg

47.065.000



Vis prijzen geldig :  
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Bij aankoop van grotere hoeveelheden kunt u ons steeds contacteren voor een superscherpe prijs. Wij zijn niet verantwoordelijke voor eventuele drukfouten en foutieve prijsaanduidingen.
Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be  -  www.meconv.be - Meco Wallonië : Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi

Zalmfilet
1,4kg/stuk - verpakt per stuk

47.001.000 > MET VEL

/kg
vanaf 15 stuks

47.007.000 > ZONDER VEL

/kg
vanaf 15 stuks

Kabeljauwhaasje
+400g - verpakt per 5kg

47.010.000 > MET VEL

/kg
vanaf 3 x 5kg

47.011.000 > ZONDER VEL

/kg
vanaf 3 x 5kg

Slibtong 7

47.013.000 > TONG 3

/kg
vanaf 3 x 5kg

47.015.000 > SLIBTONG 7

vanaf 3 x 5kg

/kg

GEPORTIONEERD
48.007.001

48.035.000

48.094.000

48.065.000

Zalmfilet    z/vel (geportioneerd)

Victoriabaarsfilet (geportioneerd)

Koolvisfilet  (geportioneerd)

Kabeljauwfilet (geportioneerd)

z/vel - portie naar wens - graatloos - op ijs - Atl. Noorw.

z/vel - portie naar wens - graatarm - op ijs

z/vel - portie naar wens - graatloos - op ijs

z/vel - portie naar wens - graatarm - op ijs

83.101.000

47.026.001

Gerookte zalmfilet versneden

Grijze gepelde garnalen

1kg/stuk - ambachtelijk gerookt - droog gezouten

verpakt per 1kg - versneden

Bestel voor maandag 09/12 (15u) - Levering vanaf do 12/12

-Tong 3: 300 à 350g / Slibtong 7: 160g - panklaar - verpakt/5kg


