
Verse vis Salades Schaal- en Schelpdieren

Dorade gram Makreel salade gram Coquilles gram

Heilbotfilet gram Rivierkreeft salade gram Kreeft (levend/gekookt) stuks

Kabeljauw vink stuks Krabsalade gram Mosselen (per 1 kg.) super stuks

Kabeljauwfilet haas gram Haringbietensalade gram Mosselen (per 1 kg.) jumbo stuks

Kabeljauwfilet staart gram Haringdillesalade gram Oesters (franse) stuks

Rog gram Tonijnsalade gram Oesters (zeeuwse) stuks

Scholfilet gram Tonijn/krab salade gram Esgarcots met kruidenboter stuks

Stoofaal gram Zalm eiersalade gram Vongele Verraci gram

Tarbotfilet gram Zalm in room dille saus gram

Tong 1 stuks Zalmsalade puur gram

Tong 400/500 gr. p/st stuks Zalmsalade (met aardappel) gram Diepvries producten

Tongfilet stuks Zeewiersalade gram Gamba (gepeld) gram

Tonijnfilet gram Zalmamerican gram Gamba (ongepeld) gram

Wilde Zalmfilet gram

Zalmfilet met huid gram Diversen

Zalmfilet zonder huid gram Gamba's in bladerdeeg stuks

Zalmforel 400 gr. p/st. stuks Garnalen cocktail stuks

Zalmmoot stuks Garnalen in knoflookolie gram Schotels

Zeebaars gram Garnalen in piripiri gram Visschotel klein € 30,00 stuks

Zeeduivelfilet gram Hollandse garnalen gram Visschotel middel € 40,00 stuks

Zeewolffilet gram Rivierkreeft vlees gram Visschotel middel + € 50,00 stuks

Zwaardvis filet gram Noorse garnalen gram Visschotel groot € 75,00 stuks

Kruidenboter stuks Visschotel extra € 90,00 stuks

Roerbak gram Hapjes schotel vanaf €60,00 stuks

Gerookte vis Sushi * / sashimi * stuks

Aalfilet gram Tonijn gebakken met sesam gram Luxe Visschotel € 17,50 p/p pers.

Forelfilet stuks Visbrood stuks (minimaal 6 personen)

Gerookte Zalm (100gr) stuks Wrap zalm stuks

Heet gerookte Zalm gram Wrap tonijn/krab stuks Gourmet / Fondueschotel

Heilbot (100gr) stuks Zalmrolletje met kruidenkaas gram € 10,00 per persoon pers.

Makreelfilet /heel stuks Zalm/paling flensjes gram € 14,50 per persoon (luxe) pers.

Meervalfilet gram Zeekraal gram

Sprotfilet gram Huzarensalade schotel

Wilde gerookte Zalm gram Klein € 19,95 stuks

Middel € 37,50 stuks

Haring (incl. uitjes en zuur) Groot € 70,00 stuks

Soep met echte kreeft liter Haring stuks

Vissoep liter Haring schotel (6 stuks) stuks Zalmsalade schotel

Thaise tomatensoep liter Klein € 22,50 stuks

Zarzuela liter Middel € 40,00 stuks

Uiensoep liter Groot € 72,50 stuks

* Informeer naar de mogelijkheden

Naam:

Telefoonnummer:

e-mailadres:

Als u andere wensen heeft dan hierboven genoemd, dan kunt u die hieronder kenbaar maken. Dit betekend echter wel dat

 het bestelde product niet gegarandeerd kan worden, maar uiteraard doen wij onze uiterste best hiervoor.

Soepen (uit eigen keuken)      


