
-SALADE SCHOTEL VIS                          
Opgemaakte visschotel met zalm-aardappelsalade en diverse soorten vis. 
Als maaltijd, aanvulling bij gourmet of bij de borrel. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 15,99 p/pers  Aantal personen:          0 Schelp
------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOTELS & HUISSPECIALITEITEN 

-LUXE SALADE SCHOTEL HAVENZICHT        
Luxe opgemaakte visschotel met Zeeuwse- en zalmsalade. Gerookte paling, 
zalm en makreelfilet, Holl. garnaaltjes, gegrilde tonijn, zalmrolletjes, 
scampi’s, pepermakreel, crevettes en natuurlijk onze huistopper de 
vistompouce. Met een heerlijke huisgemaakte cocktailsaus. Vanaf 2 pers. 
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 22,50 p/pers  Aantal personen:          
------------------------------------------------------------------------------------------

-GOURMET SCHOTEL VIS
Zalmfilet, scholfilet, gekookte mosselen, witvis, visschnitzel, rauwe 
gamba’s en gekookte scampi’s. Half gemarineerd. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 11,99 p/pers   Aantal personen:
------------------------------------------------------------------------------------------

-LUXE GOURMET SCHOTEL VIS
Terug te vinden op deze luxe gourmet: Zalmfilet, tonijnfilet, kabeljauw, 
scholfilet, knoflookgamba's, botervis- en victoriabaarsfilet. Vanaf 2 pers. 
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 15,99 p/pers  Aantal personen:
------------------------------------------------------------------------------------------

-BORREL SCHOTEL
7 verschillende soorten hapjes: Zalmrolletjes, krabscharen, crevettes, 
ansjovis, viswraps, knoflookgamba’s en ansjovis-spiesjes.  6-8 pers.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 55,00 per schotel    Aantal schotel(s):
------------------------------------------------------------------------------------------

-SUSHI SCHOTEL 40 STUKS
Een verrassende schotel met verschillende soorten sushi! Een mooie schaal 
om te delen, lekker voor bij een borrel! (niet bestelbaar op 26-12)
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 65,00 per schotel      Aantal schotel(s):

-VLEES GOURMET SCHOTEL
7 soorten vlees op een mooie schotel. Biefstuk, varkenshaas, hamburger, 
schnitzel, speklapje, kipfilet en saucijsje. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 9,99 per persoon    Aantal personen:
------------------------------------------------------------------------------------------

-SALADE SCHOTEL VLEES
Met rundvleessalade, rosbief, serranoham, pate's, diverse soorten worsten, 
gehaktballetjes, kipspiesjes en veel meer lekkers. Lekker als maaltijd, 
aanvulling bij gourmet of bij de borrel. Vanaf 2 personen.  
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 13,99 per persoon    Aantal personen:
------------------------------------------------------------------------------------------

HUISGEMAAKTE SOEPEN
Kreeftensoep          € 13,99 p/liter             Aantal             
Bouillabaisse soep   €  8,99 p/liter             Aantal              
Zalm-Asperge soep  €  8,99 p/liter             Aantal      

Heldere vissoep       €  8,99 p/liter             Aantal      
Thaise vissoep         €  8,99 p/liter             Aantal      

VOORGERECHTEN
€ 6,99
p/100 gram

Huisfavoriet: Tonijntartaar geheel op 
smaak!             0 Truffelmayo 0 Wakamé

Personen

€ 5,99
per stuk

NIEUW: Zeebaars-tartaar volgens ons 
recept!                     0 Truffelbalsamico

Personen

€ 7,99
per 3 stuks

3 Gegratineerde oesters in een oven-
schaal. Top als tussengerecht / hapje.

Stuks

€ 14,99
per stuk

Halve kreeft (ovenklaar) met een toef
huisgemaakte saus en Holl garnaaltjes.

Stuks

€ 5,99
per stuk

Portobello gevuld met roomkaas en 
tuingekruide zalmfilet! Kersttopper! 

Stuks

€ 7,99
per stuk

Echte King-krabcocktail met een 
huisgemaakte truffel-cocktailsaus!   

Stuks

€ 7,99
per stuk

Gevulde schelp met coquilles en zee-
kraal in onze eigen hollandaise saus.

Stuks

Hollandse garnalencocktail met 
Havenzicht's cocktailsausje. 

€ 7,99
per stuk

Stuks

Gepelde reuze gamba's (met kop en 
staart) in knoflookolie (3stuks) 

€ 9,99
per 3 stuks

Stuks

Carpaccio van 0 Zalm 0 Tonijn       
0 Truffelmayonaise     0 Sesamsaus  

€ 8,99
per stuk 

Stuks

Gegrilde tonijn combineer dit met verse 
wakamé (zeewiersalade)        0 Wakamé 

€ 5,99
p/100 gram

Stuks

Zalmtartaar gemarineerd in sweet-chili 
style, vraag om onze presentatie-tip!  

€ 4,99
p/100 gram

Personen

NIEUW: Kingkrab-taartje met advocado-
spread en zwarte kaviaar(lompviseitjes)

Onze collega 
helpt u!

Stuks

HOOFDGERECHTEN
€ 2,99
p/100 gram

Onze bekende gemarineerde zalmfilet, 
sinds jaar en dag een assortimenttopper

Stuks

€ 2,85
p/100 gram

Zalm-scholrol met zeekraal en huis- 
gemaakte honing-mosterdsaus.

Stuks

dagprijsNIEUW: Zeeduivel gemarineerd in een 
sappige sinasappelmarinade!

Stuks

€ 6,50
p/100 gram

Menutip:Tonijnsteak ieder jaar een 
topper!     0 Furiake  0 Kwepie  0 Umami 

Stuks

€ 8,99
per stuk

Zeebaarspakketje met Spaanse 
marinade en verse groente (graatloos) 

Stuks

€ 10,99
per stuk 

Gamba-ovenpannetje  in knoflookroom-
saus en verse groene groentjes! 

Stuks

dagprijsSmaaksensatie: Heilbotfilet gelakt met 
een 9 jaar oude truffelmarinade. 

Stuks

Menutip:Gelakte coquilles in truffel-
marinade (5)           0 visfond 0 zeekraal

€ 5,50
p/100 gram

Personen

Ovenschotel met diverse soorten vis. 
0 Kreeftensaus    0 Hollandaise saus

€ 2,50
p/100 gram

Personen

Kabeljauwhaas gemarineerd met onze 
huisgemaakte kruidenbotermarinade en 
kruidenbotervlokken! Dit is fantastisch!

dagprijs Stuks

OESTERS
TIP: Geay                € 2,35 p/st 24,99 12 st                        Stuks            
La Perle Noir        € 2,75 p/st 27,50 12 st                        Stuks             
Gillardeau               € 2,50 p/st 27,50 12 st                        Stuks

Fine e Claire            € 1,75 p/st 14,99 12 st                       Stuks 
Zeeuwse Platte 4.    € 2,35 p/st 24,99 12 st                       Stuks                    

Naam:

Tel:

Locatie: Van Bergenplein / Bisschopsmolenstr / Burcht

     /      /2019                          /            uurDatum: Tijd:

Aanbetaald:Datum:

Kerstbestelling bestellen voor 20-12-2019 / Oudejaarsbestelling bestellen voor 27-12-2019

Van Bergenplein 6  Etten-Leur
Bisschopsmolenstraat 96 Etten-Leur
Winkelcentrum de Burcht Lunenburgsstraat 3 Breda 
076-20 6 8888   www.vishavenzicht.nl   info@vishavenzicht.nl

Paraaf:



VERSE VIS -  SCHAAL & SCHELP DIEREN BORRELHAPJES 
€ 3,99 p/100 grBakje zalmrolletjes met roomkaas Bakjes

€ 5,50 p/100 grBakje palingbonbons Bakjes

€ 6,99 p/stukBakje palingfilet Bakjes

€ 5,99 p/100 grBakje gegrilde tonijn Bakjes

€ 4,00 p/100 grBakje gegrilde zalm Bakjes

€ 4,00 p/100 grBakje graved lachs Bakjes

€ 4,75 p/100 grBakje gestoomde zalm Bakjes

€ 4,75 p/100 grBakje gestoomde zalm peper Bakjes

€ 2,99 p/stukAmuse glaasjes         0 zalm    0 forel Stuks

€ 3,99 p/stukVistompouce Stuks

€ 9,99 p/4 stuksKreeftenkoekjes Stuks

€ 3,85 p/stukHollandse garnaalkroket Stuks

€ 25,00 per 10 Luxe Vishapjes (per 10 stuks te best) Stuks

€ 2,75 p/100 grKrabscharen in knoflookolie Bakjes

€ 2,99 p/100 grCrevettes in knoflookolie (met kop) Bakjes

€ 2,45 p/100 grAnsjovis naturel Bakjes

€ 2,55 p/100 grAnsjovis spiesjes met groene olijven Bakjes

€ 4,85 p/100 grGamba's in knoflookolie Bakjes

€ 12,50 p/stukTapas trio met smakelijke tapas Stuks

€ 4,75 p/stukHoll. garnalen bisquerol Stuks

€ 4,85 p/100 grGamba's in Aioli Bakjes

 HUISGEMAAKTE VISSALADESGEROOKTE VIS
dagprijsHollandse garnalen salade Bakjes

€ 2,25 p/100 grZeeuwse vis salade Bakjes

€ 2,25 p/100 grHavenzicht salade Bakjes

€ 2,65 p/100 grEchte krab salade Bakjes

€ 3,35 p/100 grNIEUW: Coquille truffel salade Bakjes

€ 2,25 p/100 grTonijnsalade Bakjes

€ 2,25 p/100 grTonijn olijf salade Bakjes

€ 2,65 p/100 grZalmsalade Bakjes

€ 2,65 p/100 grBelgishe. Holl. garnaal-kabeljauw Bakjes

€ 3,99 p/100 grRivierkreeft-wasabi salade Bakjes

€ 2,50 p/100 grVolendamse salade Bakjes

€ 3,50 p/100 grPaling salade Bakjes

€ 2,99 p/100 grDECEMBER FEEST SALADE Bakjes

€ 3,25 p/100 grKreeft salade Bakjes

€ 9,99 p/stukTrio salade met verrassende salades Stuks

dagprijsHollandse garnalen Gram  

dagprijsRivierkreeftenvlees Gram  

€ 5,50 p/100 grGerookte zalmfilet Gram  

€ 7,99 p/100 grGerookte wilde zalm Gram  

€ 4,75 p/100 grGestoomde zalmmoot Stuks

€ 4,75 p/100 grGestoomde zalmmoot peper Stuks  

€ 6,99 p/100 grGerookte palingfilet Gram  

€ 2,70 p/100 grGerookte makreelfilet Stuks

€ 4,25 p/100 grGerookte forelfilet Gram  

€ 2,70 p/100 grGerookte pepermakreel Stuks  

€ 6,99 p/100 grGerookte hele wilde paling Stuks  

dagprijsGerookte heilbotfilet Gram  

dagprijsRoze jumbo garnalen Gram  

Huigemaakte vismousse. 
                                  0 Zalm 0 Forel

BIJGERECHTEN - OVERIGE
€ 1,99 p/stukAardappelgratin Stuks

€ 0,99 p/100 grAardappelpartjes met tuinkruiden Gram  

€ 2,50 p/100 grZeekraal Gram

€ 2,50 p/stukKruidenboter 'huisgemaakt' Stuks

€ 1,50 p/100 grRavioli met spinazie en tuinkruiden Gram  

€ 1,99 p/100 grWakamé Bakjes

€ 1,25 p/100 grPompoen stampot 'huisgemaakt' Gram

€ 9,99 p/stukTruffel-balsamico Stuks

€ 7,99 p/2stuksVisloempia Stuks  

€ 11,50 p/3st.Calzone broodjes Stuks  

€ 9,99 p/3stuksVisslaatjes klein Stuks  

€ 15,99 p/stukVissalade 1 persoon Stuks  

€ 2,99 p/100 Huisgemaakte quiche 
0 Zalm-spinazi   0 Tonijn-tomaat

Stuks  

OVERIGE / SPECIALE WENSEN

 Deze decemberbestellijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u producten missen? Wij kunnen bijna alles voor u maken/bestellen. Wilt u 
graag iets speciaals, u bent van harte welkom in een van onze winkels om dit te bespreken. I.v.m. de grote drukte tijdens de feestdagen vragen wij u 

vriendelijk op tijd te bestellen. Gedane bestellingen kunnen niet meer worden gewijzigd en/of worden aangepast, echter kunt u altijd een bestelling bij 
plaatsen! Wij adviseren u wijnen, soepen, kruiden etc. bij het plaatsen van de bestelling al mee te nemen, dit zorgt voor een soepel verloop tijdens de 
drukke dagen. Voor iedere aanpassing aan onze standaard schotels zijn wij genoodzaakt een meerprijs te rekenen. Wij zijn eerste en tweede kerstdag 

geopend om uw bestelling(en) af te halen! --Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud --
Wij wensen u fijne smaakvolle Kerstdagen en een bijzonder mooi & gezond 2020!

   

Heeft u ook gedacht aan  bijpassende wijnen, sauzen en kruiden. Ook 
hiermee helpen wij u graag... Heeft u al kennis gemaakt met onze 

huiswijn? Of met ons assortiment aan smaakvolle bijpassende wijnen?! 

U kunt bij ons terecht voor al uw verse vissoorten, schaal & schelpdieren. 
Hieronder volgt een opsomming van een aantal producten. Mocht u graag 

iets willen bestellen wat hier niet bij staat? Dit is geen enkel probleem, wij 
kunnen alles voor u leveren. Wij staan graag voor u klaar! 

------------------------------------------------------------------------------------------
Zalmfilet - Scholfilet - Kabeljauwfilet - Kabeljauwhaas - Zeebaars(filet) - 
Dorade(filet) - Tonijn - Kreeft (levend/gekookt) - Heilbotfilet - Vongolé - 
Forel - Zeeuwse Mosselen - Slibtong - Zeetong - Tongfilet - Griet(filet) - 
Zeeduivel - Kingkrabpoten - Noordzeekrabbenpoten - Roodbaars(filet) - 
Zeewolf(filet) - Kokkels - Gekookte Mosselen - Rode Poon(filet) - Scheer-

messen - Wilde Zalmfilet - Zalmforel - Zwaardvis - Gamba's (diverse) - 
Krabvlees - Coquilles - Franse Oesters - Zeeuwse Oesters

------------------------------------------------------------------------------------------
Te bestellen: 

€ 4,75
p/100 gram

 Gram  


