
Rustig laten we de winter achter ons, en komen de warme zonnestralen ons 
steeds vaker verwarmen! In deze eerste courant van 2020 nemen we je graag 
mee naar de paasdagen, hebben we een heerlijk recept voor je en maak je 
nader kennis met een van onze collega's! Maar dat is natuurlijk niet alles... 
Aangezien de paasdagen weer voor de deur staan betekent dit natuurlijk lekker en 
feestelijk eten met familie en vrienden. Terug te vinden in deze courant: De paas-

Goodbye winter, hello spring 

€ 15,99 per persoon

PAAS BESTELLIJST

NAAM:
TEL:

*Schotels te bestellen vanaf 2 pers. / andere producten bestellen? Zie achterzijde! 
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VAN BERGENPLEIN  /  BISSCHOPSMOLENSTR. / BURCHT
DATUM:      /04/2020     TIJD:            UUR 

1. Verhit de boter in de pan en zet de ui en knoflook aan op hoog vuur. Voeg de risottorijst toe en roer dit door elkaar 
totdat alle rijstkorrels bedekt zijn met een laagje boter. Schenk een scheut wijn bij de rijst. Blijf dit herhalen met de 
wijn en de visfond (aangelengd met 500ml water). Voeg na +/- 12 min de asperges (in stukjes) toe aan het geheel. Blijf 
vocht toevoegen en roeren tot dat de rijstkorrels gaar zijn, dit duurt ong. 18 min. Belangrijk: Blijf continu roeren!
2. Verhit de helft van de olie in een vispan (koekenpan) en bak hierin de visfilets gaar op de huid. Zorg voor een middel 
vuur, bak de filets alleen op de huidkant. Hierdoor vallen ze niet uit elkaar en behouden ze al hun sappen.  
3. Verhit de andere helft van de olie in een wok. Wok hierin de zeekraal gedurende 2 min op hoog vuur. 
4. Verdeel hierna de zeekraal over 4 borden, leg hierop de gebakken visfilets. Verdeel de risotto ernaast op de borden, 
bestrooi de risotto met een beetje Parmazaanse kaas. Garneer het geheel met cherrytomaatjes! 
* = VERKRIJGBAAR IN ONZE WINKELS.

LUXE SALADE HAVENZICHT
SALADE SCHOTEL VIS
LUXE GOURMET SCHOTEL VIS
GOURMET SCHOTEL VIS
SALADE SCHOTEL VLEES
GOURMET SCHOTEL VLEES
BORRELSCHOTEL
SUSHI SCHOTEL 40 STUKS

HAVENZICHT RISOTTO (4 personen)
-300 gram risotto rijst
-500 ml visfond*
-50 gram boter
-1 ui, fijngesnipperd
-400 ml witte wijn*
-4 el. olijfolie*

-8 stuks cherrytomaatjes
-roodbaarsfilet 800 gram* 
 (4x 200 gram)
-200 gram groene asperges
-400 gram zeekraal*
-200 gram Parmazaanse kaas

DE BEREIDING

WIJNTIP: PASSIMENTO BIANCO*

Bestel uiterlijk 08-04-2020



Van Bergenplein 6 Etten-Leur
Bisschopsmolenstraat 96 Etten-Leur
Winkelcentrum de Burcht Lunenburgstraat 3 Breda  

Kijk voor onze actuele openingstijden op: 
www.vishavenzicht.nl

076 20 6 88 88

Maak kennis met Marco  
Hoelang werk je al bij Havenzicht en wat doe je precies? ''Nu bijna 6 jaar, 
ik voer alle werkzaamheden uit. Klanten helpen, bereidingen, nieuwe 
producten formuleren, collega's aansturen en kwaliteit bewaken. Daarnaast 
ben ik verantwoordelijk voor alle winkels wanneer Stevie en Bram er niet 
zijn. Kortom een mannetje van alles!''  

Waarom Visspeciaalzaak Havenzicht? ''Simpel, hoogste niveau in de 
omgeving en omstreken, ontwikkelingsmogelijkheden en de super fijne 
werksfeer zowel met mijn collega's als werkgever.'' 

Wat is jouw favoriete vis? En wat maak je er graag mee? ''Sardines, met 
veel knoflook en olie van de grill of zeeduivel met risotto en zeekraal!''  

Waar verbaas jij je wel eens over? ''Dat mensen nog steeds (kweek) vis van 
de supermarkt kopen. Daar zit zoveel rotzooi in, eet dan een goed stukje vis 
maar iets minder. Ik help je graag met iets lekkers.''

Wat is het belangrijkste wat je in je leven hebt geleerd? ''Behandel 
iedereen met respect, we hebben elkaar allemaal nodig, de vuilnisman de 
advocaat, en de advocaat de vuilnisman. Werken moet je met plezier doen, 
om jezelf lekker te voelen. En daar moet je zelf voor zorgen.''

Waarvoor mag men je wakker maken? ''Sterke espresso.'' 

Het leukste wat je bij Havenzicht hebt mee gemaakt? ''De kerstperiode is 
ieder jaar weer een hoogtepunt, het haringseizoen, de onverwachte 
stapavondjes met collega's en natuurlijk onze geweldige personeelsuitjes. 
De buitenlandse tripjes zijn goud, dan leer je elkaar echt kennen.''

Waarom moeten klanten hun vis bij Havenzicht kopen? ''Omdat wij een 
hoog kwaliteitsniveau hebben, maar het daar niet stopt! We graag het juiste 
advies geven, er staan met plezier en een glimlach in de winkels. Ik ben pas 
blij als de klant dat ook is! Tot snel in een van de winkels!''

Tot slot,je moet kiezen!

Vis of vlees?   Duidelijk, vis! 
Zalm of tonijn?   Tonijn,... mmm
Productie of klant helpen?   Klanten!
Zon of sneeuw?   Zon, zon en zon
Ochtend of avond?    Avondmens
Bier of wijn?    Bier, het liefst veel... 
Kat of hond?    Hond
Koken of uiteten?    Uiteten
Kerst of haringperiode?   Kerst 

Wilt u iets anders bestellen voor de paasdagen, verse vis, voorgerechten, hoofdgerechten, soepen, 
oesters, gerookte vis, borrelhapjes en of salade's? Noteer het hier: 

Heb jij ons al geliked op facebook / instagram? Doen!!                   Onze medewerkers helpen u 

Wist je dat...?
-Het iedere woensdag kibbelingdag is bij al onze winkels? 
We onze kibbeling en lekkerbekken uitsluitend van kabel-
jauwfilet bakken, dat verschil proef je! We ook friet hebben!

-Al onze winkels op vrijdag tot 19:00 uur geopend zijn, en we tot die tijd gewoon bakken!

-Wij ook uw catering kunnen verzorgen? Of het nu gaat om vis, vlees, kaas of wat u ook 
wenst. U bent aan het juiste adres, onze koks maken uw feest compleet! Meer informatie? 
Pak onze folder, of vraag het een van onze medewerkers. 

-Wij op zoek zijn naar vrijdagmiddag-avond en zaterdaghulpen voor onze locatie in Breda. 
Solliciteren? Stuur een mailtje naar info@vishavenzicht.nl en wij nemen contact op!  

-Onze haring nu nog steeds lekker is? We snijden onze haringen nog steeds van de eerste 
partij, dit betekent een continuïteit van de kwaliteit. En iedere haring altijd vers van het 
mes, het hele jaar! 

WOENSDAG=
KIBBELINGDAG
500 GRAM € 8,99

Overige te bestellen:


