
�j bieden de keuze uit wit- en bruin brood Altijd verzekerd van verse vis
•  Broodje haring
•  Broodje makreelfilet
•  Broodje palingfilet
•  Broodje gerookte zalm 
•  Broodje Hollandse garnalen
•  Broodje zalmsalade
•  Broodje crabsalade
•  Broodje tonijnsalade
•  Broodje zalmmouse
•  Broodje Volendammer salade
•  Broodje haring bietjes salade
•  Broodje makreel Americain
•  Broodje roze garnalen
•  Broodje kibbeling
•  Broodje viskoek
•  Broodje garnalenkroket

Keuze uit diverse sauzen:
•  Ravigottesaus
•  Cocktailsaus
•  Knoflooksaus
•  Chilisaus

Voor al uw
visspecialiteiten

IN 100%

PLANTAARDIGE

OLIE GEBAKKEN

lunch assortiment

•  Gebakken portie kibbeling klein
•  Gebakken portie kibbeling groot
•  Gebakken lekkerbek heekfilet
•  Gebakken lekkerbek kabeljauwfilet
•  Gebakken portie mosselen
•  Gebakken portie gamba’s
•  Gebakken portie visfriet
•  Gebakken viskoek
•  Gebakken schol
•  Gebakken scholfilet
•  Gebakken kibbeling in sesam saus
•  Gebakken kibbeling in piri piri saus

•  Haring
•  Tataki tonijnfilet
•  Tataki wilde Alaska zalmfilet
•  Viscocktailtje 
•  Visschoteltje (1 pers.) 
•  Visschoteltje deluxe (1 pers.)

•  Paella
•  Vissoep

Elke dag aanvoer van verse vis van ons gehele assortiment.
Wat we niet hebben, bestellen we voor morgen. 

•  Kabeljauwfilet (haas) Noordzee
•  Wilde Alaska zalmfilet (MSC) 
•  Noorse zalmfilet ( sashimi kwaliteit)
•  Tonijnfilet ( sashimi kwaliteit)
•  Zwaardvisfilet
•  Verse coquilles
•  Zeebaars
•  Zeebaarsfilet
•  Dorade
•  Doradefilet
•  Heilbot moten
•  Heilbotfilet
•  Zeewolf moten
•  Zeewolffilet
•  Zeeduivel moten
•  Zeeduivelfilet

•  Noordzee tong
•  Noordzee sliptong
•  Schol
•  Scholfilet
•  Verse Vongolen
•  Black tiger garnalen
•  Gamba’s
•  Gepelde gamba’s
•  Forellen
•  Rode forellen
•  Rode forelfilet
•  Japanse zeewiersalade (wakame)
•  Verse zeekraal
•  Diverse soorten oesters
•  Verse kreeft
•  Vicoriabaars filet
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Heeft u geen zin in lange wachttijden? Geef dan uw bestelling
minimaal een half uur van tevoren telefonisch (023 5634672) aan ons door. 



Kant & klaar
Wij bieden een ruim assortiment kant & klaar 
zoals diverse soorten pasta’s en rijstmaaltijden.
Allemaal bereid in eigen keuken.

Visschotel Deluxe
zonder�alade
Deze visschotel bestaat uit Hollandse 
garnalen, gerookte palingfilet, 
gerookte zalm, makreelfilet, gerookte 
meervalfilet en gepelde rivierkreeftjes. 

2-3 personen €   52,95

4-5 personen €   77,95

6-7 personen  € 102,95

8-9 personen € 128,95

Ovenspecialiteiten 
Makkelijk en lekker, diverse 
ovenspecialiteiten zoals ovenrollen voor 
bij de maaltijd en complete ovenschotels 
te gebruiken als maaltijd. 

Vissoepen
Heerlijk rijkelijk gevulde soepen zoals 
Bretonse vissoep, Thaise vissoep en 
kreeftensoep. 

Gourmet- en fondueschotel
Gourmetschotel met diverse soorten vis zoals 
zalmfilet, tonijnfilet, kabeljauwfilet, gepelde 
gamba’s. U kunt kiezen voor een schotel met 
of zonder marinade. 

Visschotel 
Deze visschotel bestaat uit zalmsalade, 
crabsalade, roze garnalen, gerookte 
palingfilet, gerookte zalm, makreelfilet, 
gerookte meervalfilet en chunks. 

2-3 personen € 32,95

4-5 personen € 48,95

6-7 personen  € 64,95

8-9 personen  € 80,95

Haringschotel
Haringschotel prachtig opgemaakt met 
altijd de beste kwaliteit haring. Vanaf 7 
haringen.

Opmaakkosten € 2,50

Visschotel Deluxe
Deze visschotel bestaat uit zalmsalade, 
crabsalade, Volendammer salade, 
Hollandse garnalen, gerookte 
palingfilet, gerookte zalm, makreelfilet, 
gerookte meervalfilet en gepelde 
rivierkreeftjes.

2-3 personen € 39,95 
4-5 personen € 59,95 
6-7 personen € 79,95 
8-9 personen € 99,95

Tatakischotel 
Prachtig opgemaakte schotel met op 
Japanse wijze gegrilde vis, zeewiersalade, 
sojasaus en roasted sesamsaus. Wij bieden 
de keuze uit tonijnfilet en/of wilde zalmfilet.

Deze schotel is verkrijgbaar vanaf 
4 personen.

Visschoteltjes en Viscocktailtje

Tatakischoteltjes
Heerlijke 1 persoons schoteltjes met op 
Japanse wijze gegrilde vis, sojasaus en 
roasted sesamsaus. Wij bieden de keuze uit 
tonijnfilet of wilde zalmfilet..

kant-en-klaar gerechtenheerlijke visschotels
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