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Barbeque 
Gedurende het barbecue 
seizoen voorzien wij u 
uiteraard van de meest 
lekkere spiezen en bbq-
producten. Voor grotere 
gezelschappen verzorgen wij 
ook spiezen op schaal. 

-Garnaalspies;   
-Zalmspies;
-Gemengde visspies;  
-Tonijnspies;
-Witvisspies;   
-Gamba met kop op spie;

Uiteraard kunt u ook 
kiezen voor onze 
standaard 
BBQ-Pakketten. 

  

BBQ-extra:
-Garnaalspie
-Gemende visspie;
-Zalmspie;
-Kabeljauwpakketje;
-2 Gamba’s met kop;
-TonijnSpie;

€ 9,99 
p.p.

€ 14,99 
p.p.

BBQ-spies:    
-Garnaalspie;   ;
-Gemende visspie;  
-Witvisspie;    
-Zalmspie;   
 

Op locatie!
Binnenkort een verjaardag, 

jubileum of speciale 
aangelegenheid? Wij maken 

het net even wat specialer, hier 
praten uw gasten gegarandeerd 

nog lang over na!

Denk hierbij aan het schoonmaken 
van haring of het open steken 
van oesters. Vraag ons naar de 

mogelijkheden. 

Catering!
Wist u dat wij ook 

uw gehele catering! 
kunnen verzorgen? 

Sinds 2016 bieden wij 
u volledige gezorgde 

cateringmogelijkheden; 
vis, vlees, kaas, hapjes, 
buff ettten warm/koud. 

De mogelijkheden zijn 
vrijwel grenzeloos! 

Wij nemen graag uw 
zorg uit handen. 

Visspeciaalzaak 
Havenzicht
Van Bergenplein 6
4871 CE Etten-Leur

Bisschopsmolenstraat 96
4876 AP Etten-Leur

Winkelcentrum de Burcht
Lunenburgstraat 3

4834 GH Breda

076 20 6 88 88
www.vishavenzicht.nl
info@vishavenzicht.nl

WOENSDAG 
KIBBELINGDAG
Onze kibbeling en lekkerbek wordt 
vers voor u gebakken en is van 
kabeljauwfi let.

500 gram: 
€ 7,99 

WWW.VISHAVENZICHT.NLINFO@VISHAVENZICHT.NL

vers voor u gebakken en is van 
kabeljauwfi let.kabeljauwfi let.

500 gram:

€ 7,99 

INFO@VISHAVENZICHT.NL

De lekkerste kibbelingen
& lekkerbekken

�  VISSPECIAALZAAK.HAVENZICHT

Pakketten te bestellen
vanaf 4 personen.
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De lekkerste Visspeciaalzaak-
Traiteur van Etten-Leur, 
Breda en omgeving! 



Schotels en Specialiteiten
Salade Schotel VIs
Opgemaakte visschotel met zalm- aardap-
pelsalade , gerookte zalm, paling en ma- 
kreelfi let. Aangevuld met diverse vis-
soorten. Een perfecte schotel als maaltijd, 
aanvulling bij de gourmet of borrel. 

 
€ 14,99 

p.p.

Luxe Salade Schotel Havenzicht
Luxe opgemaakte Visschotel met Zeeuwse en pure 
zalmsalade. Gerookte paling, zalm en makreelfi let 
maar ook Hollandse garnaaltjes, gegrilde tonijn, 
gestoomde zalm, scampi’s, pepermakreel, krab-
scharen in knofl ookolie, peppadew met tonijn, 
ansjovis-olijfspiesjes en natuurlijk onze heerlijke 
vistompouce. Voor als u net dat beetje extra luxe 
op tafel wilt zetten! 

 
€ 19,99 

p.p.

Vis Gourmet

€ 10,99 
p.p.

Luxe Vis Gourmet

 
€ 14,99 

p.p.

Borrelschotel
Lekker borrelen onder het genot van 
verschillende hapjes. zalmrolletjes met 
roomkaas, krabscharen in knofl ookolie, 
peppadew met tonijn, ingelegde ansjovis, 
ansjovis-olijf spiesjes, knofl ookgamba’s en 
viswrapjes. Deze schotel is geheel kant en 
klaar, gegarandeerd een succes! Hapjes 
voor 7-9 personen. 

 
€ 55,- 

per.schotel

Borrelplank
Een verrassende plank met diverse vis-
soorten, lekker om op tafel te zetten 
tijdens een feestje. Hier zit voor ieder wat 
lekkers op!

€ 27,50 
per.schotel

Salade Schotel Vlees
Mooi opgemaakte vleesschotel met 
rundvleessalade en tal van luxe 
vleeswaren en hapjes. Lekker als maaltijd, 
aanvulling bij de gourmet of bij de borrel. 

 
€ 13,99 

p.p.

Vlees Gourmet Schotel
Een kant en klare vleesgourmet schotel 
met de kwaliteit die u van ons gewend 
bent. Op deze schotel: biefstuk, 
varkenshaas, kipspies, schnitzel, 
speklapje, kipfi let en saucijsjes. 

Wij verzorgen ook hapjes voor iedere gelegenheid zowel vis als vleesvarianten. 
Denk hierbij aan een leuke borrelplank maar ook luxe amuse-hapjes behoren 
tot  de mogelijkheden. 

€ 9,99 
p.p.

Voorgaande schotels is een klein 
assortiment schotels uit onze standaard 
mogelijkheden, uiteraard kunt u ook 
geheel naar eigen wens schotels 
samenstellen. Dit kan zowel voor de vis 
als vlees schotels. Enkele mogelijkheden 
hiervan zijn:

- Fruit de Mer;  
- Haringschotel;  
- Salade’s;
   

- Belegde broodjes 
   hard/zacht;
- Sushi / Sashimi;
- Wraps;

Schotels te bestellen vanaf 2 personen, prijswijzingen, drukfouten onder voorbehoud. 

Een lekkere schotel voor een gezellige 
gourmet. Deze schotel met zalmfi let, 
scholfi let, mosselen, vissnitzels,
pangasiusfi let, rauwe reuze gamba’s en 
gekookte scampi’s is half gemarineerd. 
Ook te bestellen voor de fondue.
 

Een luxe gourmet schotel voor de echte 
visliefhebbers. Mooi opgemaakte schotel 
met zalmfi let, scholfi let, kabeljauwfi let, 
tonijnfi let, rauwe reuze gamba’s en twee 
luxe witvis soorten. Deze schotel is half 
gekruid, ongemarineerd. 
Ook te bestellen voor de fondue. 

WELKOM BIJ DE LEKKERSTE VISSPECIAALZAAK-TRAITEUR 
WINKELS VAN ETTEN-LEUR, BREDA EN OMGEVING!
Sinds 2013 zijn wij gestart met onze 
eerste winkel, waarop al snel meerdere 
locaties volgden. Door dagelijks een ruim 
assortiment aan te bieden en in te spelen 
op de huidige trends proberen wij al 
onze klanten optimaal te bedienen en te 
adviseren.

Onze bourgondische inslag en ervaren 
gedreven personeel vormen de basis van 
onze winkels in een fi jne ambiance.

Dagelijks werken wij alleen met verse 
topproducten die rechtstreeks van de 
afslag komen, verser kan het gewoon niet! 
Visspeciaalzaak Havenzicht staat voor 
kwaliteit, service en advies! 

Wij helpen u graag iets bijzonders op tafel te 
zetten. De afgelopen jaren zijn onze winkels 
meermaals bekroond met het cijfer 9, 
door de Nationale AD-Haringtest. Hierdoor 
mogen wij ons toevoegen aan de top van 
Nederland met onze Haringen! 

In deze folder een kleine weergave van onze 
standaard schotels, uiteraard kunnen wij 
ons totaal aanpassen aan uw persoonlijke 
wens, de mogelijkheden zijn vrijwel 
grenzeloos. Tevens bent u bij ons aan het 
juiste adres voor uw catering.

Graag tot ziens in een van onze winkels!

Wij adviseren u hier graag persoonlijk over!
- Als optie luxe vlees gourmet;


