
Gebakken vis
Een uitgebreid assortiment gebakken vis, met uiterste zorg 
gebakken in dagelijks verse en zuivere plantaardige olie.

Vis in marinades
Diverse soorten vis in een uitgebreid assortiment van 
eigentijdse sausen en marinades.

Zoetermeertje
De hardloper in ons assortiment. Deze combinatie van 
palingfilet, hollandse garnalen en gerookte zalm, maakt van 
ieder ontbijt of lunch een feestmaal. Per bakje E 7,50.

Cadeaupakketten
Verpakt in een koelbox met een prachtige omslag is dit niet alleen 
een mooi om kado te geven, maar ook zeer handig om gekoeld te 
vervoeren.  Alles wordt vers bereid en vacuüm verpakt, en u kunt  
de samenstelling en het gewicht natuurlijk aanpassen naar eigen idee.

Soepen
Probeert u ook eens onze overheerlijke rijkgevulde huis- 
gemaakte soepen. o.a. Bouillabaise soep, kreeftensoep, pittige 
thaise vissoep of mosterd-kabeljauwsoep met gerookte zalm.
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Vis en visschotels
voor ieder feest



Haringschotel
• Altijd vers gesneden haring
• A-kwaliteit en goed schoongemaakt
• Nergens zo lekker
• Opgemaakt: heel of aan stukjes

per stuk  2,10 (vanaf 8 stuks)Saladestraat
vanaf  19,50 

Zoetermeertje
De hardloper in ons assortiment. 
Deze combinatie van palingfilet, Hollandse 
garnalen en gerookte zalm, maakt van ieder 
ontbijt of lunch een feestmaal. 

Visschotel
Schotel met diverse soorten vis,
lekker en met grote zorg bereid.

Samenstelling
Zalmsalade, crabcocktail, pure zalm, 
hollandse garnalen, gerookte palingfilet, 
gerookte forelfilet, gerookte zalm, 
heilbot-partje, zalm deluxe en crabvlees.

2-3 personen: €	 38,85    

3-4 personen: €	 51,80   

4-5 personen: €	 64,75   

5-6 personen: €	 77,70   

6-7 personen: €	 90,65   

7-8 personen: €	 103,60

8-9 personen: €	 116,55 

9-10 personen: €	 129,50



Schotel de Luxe
•   Hollandse garnalen, makreel-filet, 

palingfilet, gerookte zalm en 
cocktailsaus

• Als hapje: 4 tot 5 personen

• Als maaltijd: 2 tot 3 personen

vanaf  38,85

Gourmetschotel
Gezellig met zijn allen rond de tafel
in plaats van uren alleen in de keuken. 
Een unieke samenstelling van diverse 
soorten vis en marinades.

per persoon  12,95

Saladeschotel
• Frisse salade met zalm of 
  tonijn uit eigen keuken
• Als hapje: 10 tot 15 personen

• Als maaltijd: 8 tot 10 personen

per stuk (1,5 kg)  23,50

Alleen met Kerst & Oudjaar standaard visschotels

Saladeschotel
speciaal
Frisse salade met zalm, crab,
tonijn of gecombineerd.

per stuk (1,5 kg)  23,50


