
Gaze upon the beauty of the ceramic art.
INSPIRATION IS HERE

Some ceramic products are regarded as fine art, while others are regarded as 
decorative, industrial or applied art objects, or as artifacts in archaeology. They 
may be made by one individual or in a factory where a group of people design, 
make and decorate the ware. Decorative ceramics are sometimes called "art 

pottery".

Decemberfolder 2022   
LUXE SALADE HAVENZICHT 
Luxe opgemaakte visschotel met Zeeuwse- 
en zalmsalade. Gerookte paling, zalm en 
makreelfilet, Hol. garnaaltjes, gegrilde tonijn, 
zalmrolletjes, scampi's, pepermakreel, 
crevettes en natuurlijk onze huistopper de 
vistompouce. Met een heerlijke huisgemaakte 
cocktailsaus! 

      € 23,99 per persoon

ZEEUWSE, FRANSE & IERSE OESTERS
Een mandje oesters tijdens de mooiste dagen van het jaar hoort er natuurlijk bij, 
succes verzekerd! Dit jaar oesters uit Frankrijk, Ierland en natuurlijk de Zeeuwse 
van de Oesterij uit Yerseke! Exclusief bij Havenzicht verkrijgbaar. Onze tip dit jaar: 
Kies voor de Julina uit Ierland of de Chironfilles uit Frankrijk, geweldige kwaliteit! 

FRUITS DE MER SCHOTEL
Na het succes van afgelopen jaren! Kreeft, langoustines, Noordzee krabpoten, 
mosselen, vongole, kokkels, crevettes, kreukels, scheermessen, 
en heerlijke oesters. Alles is ready to eat en op smaak!

      € 57,50 per persoon

Het juiste adres voor een heerlijke feestdagen!

LUXE VLEESSALADE 
Huisgemaakte rundvleessalade met luxe 
vleeswaren uit Spanje, Italië en Nederland. 
Denk aan Coppa di Parma, Chorizo, Fuet, 
Serrano ham, kipspiesjes, paté's, dadels met 
ontbijtspek, truffelparmazaano en meer 
lekkers. 

      € 15,99 per persoon



         LUXE VIS GOURMET
Een luxe schotel met: zalmfilet, tonijnfilet, 
kabeljauwfilet, scholfilet, botervis, heilbotfilet 
en knoflookgamba's. Verrijk deze gourmet 
met coquilles en of reuze gamba's. Extra bij 
te bestellen!

 € 16,99 per persoon

GOURMET VLEES
Ruime vleesgourmet met: biefstuk, varkens-
haas, schnitzel, hamburger, speklapje, kip- 
filet en saucijsjes. Prima te combineren met 
onze visgourmet.

 € 11,99 per persoon

LUXE KAASPLANK
Luxe kaasplank met 7 verschillende soorten 
kaas! Een divers assortiment met koe- geit- 
en schapenkaas uit Frankrijk, Spanje en 
Nederland. Aangevuld met alle bijbehorende 
producten! Wegens het succes in 2021, ook 
dit jaar op de kaart. 

    € 32,50 per 4 pers.

AMUSES & TAPA's 
Verrijk de feestdagen met heerlijke amuses en tapa's. Geen zin om te koken 
maar wel zin om te borrelen met een tafel vol lekkers?! Kijk dan bij de amuses 
en tapa's op de bestellijst. Gegratineerde oesters, tonijnlolly's, scheermessen, 

Beide kerstdagen geopend voor het ophalen van bestellingen!

 Beide gourmets op 1 adres! 

GERATINEERDE OESTERS
3 verschillende wijzen gegratineerd. Lekker voor bij 
de borrel, het aperitief of als voor/tussengerecht. 

SCHEERMESSEN
Vers uit de Noordzee heerlijke 

scheermessen. Geniet. 

SPAANSE MOSSELEN
LUXE VISHAPJES
GEGRILDE TONIJN
SARDINES
SNOWCRAB COCKTAILTJES
BORRELGAMBA'S
ZALMROLLETJES
OCTOPUS SALADE
KRABPOTEN
COQUILLE TAPA
& VERGEET ONZE TONIJNLOLLY'S NIET !



TONIJNTARTAAR
Een kant & klare tartaar van verse tonijn. U hoeft 
enkel nog het bord op te maken. Serveer dit met 
wakamé, onze truffelmayonaise en de wel-
bekende zeewier kroepoek. 

VOOR & TUSSENGERECHTEN 

HALVE KREEFT 
Kersttopper: Dit jaar verkrijgbaar in 2 varianten.   
Knoflook-kruidenbotertapenade & Kreeften- 
saus. Kreeft is gehalveerd, schoon, gekraakt en 
ovenklaar.  € 15,99 per stuk
VIS IN 'T GLAS
Smaakvol gevuld glas met tonijn, garnalen 
snowcrab en zalm. Afgedekt met zwarte 
lompviseitjes. Zeewierkroepoek niet vergeten! 

 € 9,25 per stuk

ZALMTARTAAR
Zalmtartaar geheel op smaak, klaar om te 
serveren. Garneer het geheel af met foreleitjes 
en kappertjes. Een heerlijk voorgerecht staat op 
tafel!   € 8,99 per stuk 

  Tip:Combineer de tonijn - zalmtartaar, zet een duo van tartaar op tafel!

VOOR- TUSSENGERECHT VLEES
Rundertartaar geheel op smaak gebracht, garneer zelf af met een kwarteleitje, 
kappertjes, zongedroogde tomaatjes en échte parmazaan! 

 € 4,99 per 100 gramHOOFDGERECHT VLEES
Heerlijk gekonfijte eendenbout met een huisgemaakte portsaus. Dit gerecht is 
geheel ovenklaar en heeft geen voorbereiding meer nodig!  € 9,50 per stuk

www.vishavenzicht.nl  076-2068888  info@vishavenzicht.nl

 € 7,50 p/100 gram

HUISGEMAAKTE SOEPEN
Al onze soepen bereiden we volgens eigen recept in onze keuken! 

Kreeft I Bouillabaisse I Zalm-asperge I Heldere en Thaise vissoep



HOOFDGERECHTEN 
ZEE-TONG ROLLETJES
Terug op de kaart, door de vele vragen hierom 
dit jaar weer te bestellen! Verse zeetongfilet op 
een bedje van groene groente, met 
huisgemaakte botersaus! 

ZALM-SCHOLROL
Sinds jaar en dag in ons assortiment en niet 
meer weg te denken! Zalm en scholfilet, een 
plukje zeekraal en onze heerlijke honing-
mosterdsaus.

SCHOLROLLETJES 
Verse scholrolletjes met huisgemaakte kreeften- 
saus en rivierkreeftjes. Smaakvol kerstgerecht! 
Uitstekend te combineren met onze pasta, kijk 
bij de bijgerechten.  € 4,99 p/100 gram

 € 4,25 p/100 gram
ZEEDUIVEL - SINAASAPPEL 
Wegens het succes in de afgelopen jaren, ook 
dit jaar op de kaart. Een van onze favoriete! Een 
stevig stukje vis, heerlijk te combineren met 
een risotto. De zachte Spaanse sinaasappel- 
marinade zorgt voor een smaaksensatie! 

HEILBOTFILET MET TRUFFEL
Truffel liefhebbers opgelet! Kakelverse witte 
heilbotfilet met truffelmarinade. Deze stevige 
witvisfilet streelt de tong! Geschikt om te bakken 
of kies voor de ovenbereiding. 

ZELF SAMENSTELLEN
Wilt u graag advies, zelf iets samenstellen of misschien wel een geheel 
verzorgde catering? Kom naar de winkel we helpen u graag. Tijdens de 

feestdagen is 'alles' mogelijk! Deze folder geeft slechts een indicatie van 
ons assortiment, op onze bestellijst kunt u alles terug vinden! Wij wensen 

u alvast hele mooi dagen en een geweldig 2023! 
Team Visspeciaalzaak Havenzicht 

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

EEN ÉCHT KERSTGERECHT!


