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VisschotelsVisschotels
FeestdagenFeestdagen

prijs p.p.7,95

                GegrildeGegrilde
TonijnTonijn

Sashimi kwaliteit tonijn,
licht gemarineerd en kort gegrild.
Ideaal geschikt als voor- en tussengerecht!!

BestelformulierBestelformulier
Naam: ..................................................

Telefoon: ..............................................
Afhaaldatum: 

NummerGeholpen door

Za. 26 dec.
afhalen tussen
11.00-13.00

Do. 24 dec.
afhalen tussen

8.00-12.00  13.00-16.00

voorbeeld luxe schaal 4 personen

voorbeeld normale schaal 4 personen

Gourmet of fondue schaalGourmet of fondue schaal

* Luxe     € 11,00 p.p.    aantal pers. .... (min. 2 pers.)

Wij rekenen ± 250 gram vis per persoon

Deze schaal is opgemaakt o.a. tonijnfilet, 
grote rauw gepelde gamba’s, verse coquilles, 
zalmfilet en kabeljauwfilet.

Deze schaal is opgemaakt met o.a. verse zalmfilet, 
victoriabaarsfilet, kabeljauwfilet en rauw gepelde 
gamba’s.
* Normaal   € 8,00 p.p.  aantal pers. .... (min. 2 pers.)
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VissaladesVissalades
Feestsalade  € 15,00 p.p. aantal pers. .... (min 2 pers.)

Bij 2 personen keuze uit 1 salade
Salade met huisgemaakte vissalade en/of zalm-
aardappelsalade. Opgemaakt met o.a. palingfilet, 
gemarineerde jumbo garnalen, Noorse zalmfilet, 
ansjovisspiesjes, makreelfilet, grote roze garnalen, 
sweet peppers en forelfilet.

De vis op de schotels is gebaseerd op een
maaltijd hoeveelheid! Serveert u het als hapjes, 

dan kunt u het aantal personen verdubbelen.

Luxe vissalade € 17,50 p.p. aantal pers. ... (min 2 pers.)
Bij 2 personen keuze uit 1 salade
Bij 3/4 personen keuze uit 2 salades

Salade met krab-, zalm- en tonijnsalade. 
Luxe opgemaakt met o.a. Hollandse garnalen, 
palingfilet, Schotse zalmfilet, gemarineerde 
tijgergarnalen, ansjovisspiesjes, sweet peppers, 
gerookte zalmloines, makreelfilet en zeewiersalade.

voorbeeld luxe vissalade
5 personen

voorbeeld
 feestsalade
4 personen

voorbeeld hapjesschaal 5 personen

HapjesschaalHapjesschaal
(= zonder salade, klein geportioneerd)

 € 19,50 p.p.     aantal pers. .... (min 2 pers.)
Luxe opgemaakte visschotel met o.a. 
Gegrilde tonijn, Hollandse garnalen, palingfilet, 
Schotse zalmfilet, gerookte zalmloines, 
ansjovisspiesjes en gemarineerde tijgergarnalen.

 € 23,50 p.p.     aantal pers. .... (min 2 pers.)
Bij 2 personen keuze uit 1 salade

Salade met kreeft- en gerookte zalmsalade.
Opgemaakt met de meest luxe gerookte vis!
O.a. Gegrilde tonijn, gerookte palingfilet, Schotse 
zalmfilet, gerookte Redwood zalm, gemarineerde 
tijgergarnalen, zalmeitjes en Hollandse garnalen.

Vissalade “Superieur”Vissalade “Superieur”
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ViskwartetViskwartet

€ 21,50 p.p.     aantal pers. .... (min. 2 pers.)

€ 19,95 p.p.     aantal pers. .... (min. 2 pers.)

Keuze A (met garnalen)

Keuze B (zonder garnalen)

Deze schaal is opgemaakt met o.a. Hollandse 
garnalen, gerookte palingfilet, Schotse zalmfilet 
en gegrilde tonijn.

Deze schaal is opgemaakt met o.a. gerookte 
palingfilet, gerookte wilde zalmfilet, gerookte 
heilbotfilet en gegrilde tonijn.

U krijgt bij deze schotels een ambachtelijke mosterd-dille saus

voorbeeld vissalade “Superieur” 4 personen


