
Alles voor de December-feestmaand... 
SALADE SCHOTEL VIS
Opgemaakte visschotel met zalm-aardappelsalade en 
diverse soorten vis. Als maaltijd, aanvulling bij de 
gourmet of lekker bij de borrel. 

€ 15,99 per persoon
LUXE SALADE 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 huisgemaakte cocktailsaus! 

€ 22,50 per persoonNet dat extraatje voor de feestdagen!

GOURMET SCHOTEL VIS
Zalmfilet, scholfilet, gekookte mosselen, witvis, 
visschnitzel, rauwe gamba's en scampi's. Deze schotel is 
half gemarineerd. 

€ 11,99 per persoon

LUXE GOURMET SCHOTEL VIS
Een luxe schotel met: Zalmfilet, tonijnfilet, kabeljauwhaas, 
scholfilet, botervis, victoriabaarsfilet en knoflookgamba's. 
Een aanrader voor de échte visliefhebbers! 

€ 15,99 per persoon

De favoriete voor, tussen en hoofdgerechten: 
ONZE FAVORIET: TONIJNTARTAAR
Bodempje van wakamé (gekookt zeewier) met daarop de 
tonijntartaar en een kaas-krokantje. Gegarneerd met een 
heerlijke truffelmayonaise. Het grote succes van 2018! 

€ 6,99 per 100 gram

NIEUW: KINGKRAB-TAARTJE
Kingkrab, advocado mousse en zwarte viseitjes. Een ware 
smaaktraktatie en een feest voor het oog! Het mooie van 
dit gerecht is dat u alles krijgt aangeleverd, enkel nog 
even opbouwen op een mooi bord! Wij helpen u graag met  
het samenstellen van dit gerecht. 

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

076 20 6 8888
www.vishavenzicht.nl
info@vishavenzicht.nl



HALVE KREEFT
Een echt feestgerecht, halve kreeft (ovenklaar)! De kreeft 
is voorgekookt, gehalveerd, schoongemaakt en gekraakt. 
Met huisgemaakte Hollandaise saus en Hollandse 
garnaaltjes. 12 min 180 graden in de oven!   

€ 14,99 per stuk

KREEFTENSOEP (BISQUE)
Een huisgemaakte kreeftensoep (bisque) die eigenlijk niet 
mag ontbreken tijdens de mooiste dagen van het jaar. We 
hebben natuurlijk ook al onze andere soepen tijdens de 
feestdagen in ons assortiment!    

€ 13,99 per liter
NIEUW: ZEEDUIVEL-SINAASAPPEL
Dit jaar nieuw in ons assortiment zeeduivelfilet in een 
sappige sinaasappelmarinade. Een fantastische combinatie 
en tal van mogelijkheden qua combinatie's. Voorbeeld: 
Een lichte risotto met zeekraal en sinasappelschil, een 
feest aan tafel! Wij helpen u graag iets samenstellen.

          Een feest op tafel!
ZALM-SCHOLROL
Sinds dag 1 van onze winkels een terugkerend gerecht, 
dat jaar in-jaar uit onder de favoriete valt van onze 
klanten! Zalmfilet, scholfilet, plukje zeekraal en een 
huisgemaakte honing-mosterdsaus. Gewoon heel erg 
lekker! Tip: Kies voor wat extra zeekraal als groente!  

€ 2,85 per 100 gram
MENU-TIPS MENU-TIPS

Amuseglaasje met zalm-mousse
************************

Zeebaarstartaar met watnootolie, 
truffelbalsamico, cantharellen en rucola

************************
Bouillabaisse met krab, mosselen, 

kabeljauw en rouille
************************

Slibtongen gebakken in roomboter met 
pompoenstampot, gestoofde prei en 

hollandaise saus
************************

Wijntip: Chardonnay Grande Provance

Amuse van Gillardeau met een bubbel
************************

Tonijntartaar met Parmazaan, pijnboom-
pitten, zontomaat en truffelmayonaise

************************
Halve kreeft met hollandaise saus uit eigen 

keuken en Hollandse garnaaltjes
************************

Heldere vissoep
************************

Zeeduivel in sinasappelmarinade met 
gewokte venkel, sugarsnaps en couscous

************************
Wijntip: Passimento Bianco 

Oesterproeverij op geschaafd ijs
of kies de gegratineerde oesters

************************
Kingkrab-taartje met advocadospread 

en zwarte viseitjes
************************

Gepelde reuze gamba's met kop en 
staart in knoflookolie

************************
Kabeljauwhaasje in kruidenbotermarinade, 

haricots verts en aardappelgratin of 
pompoenstampot uit eigen keuken

************************
Wijntip: Le Folaghe Lenotti

Amuselepel met Rivierkreeft-wasabimousse 
en een gepelde kingkrabpoot

************************
Gelakte coquilles in truffelmarinade op een 

bedje van risotto en zeekraal
************************

Kreeftensoep (bisque) met rouille en 
Parmazaanse kaas

************************
Gegrilde tonijnmoot in furiake kruiden, 

Japanse gewokte groente en umami. 
************************

Wijntip: Passimento Rosso (gekoeld)


