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:

Aanbetaald:

VOORGERECHTEN

SCHOTELS & HUISSPECIALITEITEN
-SALADE SCHOTEL VIS

Datum:

Echte King-Krabcocktail met huisgemaakte truffel-cocktailsaus!

€ 7,50
per stuk

Stuks

Hollandse garnalencocktail met
Havenzicht's cocktailsausje.

€ 7,50
per stuk

Stuks

3 gegratineerde oesters in een ovenschaal. Top als tussengerecht / hapje.

€ 7,99
per 3 stuks

Stuks

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

€ 14,99
per stuk

Stuks

Portobello besmeerd met roomkaas en
frans gekruide zalmfilet! Paas-topper!

€ 5,99
per stuk

Stuks

Gevulde schelp met zalm, kabeljauwfilet & zeekraal in een romige saus.

€ 5,50
per stuk

Stuks

Gevulde schelp met cocquilles en zeekraal in onze eigen hollandaise saus.

€ 7,99
per stuk

Stuks

Zalmfilet, Scholfilet, Mosselen, Pangasius, Visschnitzel, Rauwe gamba’s en
gekookte scampie’s. Half gemarineerd. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

Topper: Huisgemaakte quiche in de
smaak zalm-spinazie / tonijn-tomaat.

€ 2,99
p/100 gram

Stuks

Tonijncarpaccio combineer dit met onze
truffelmayonaise.
0 Truffelmayonaise

€ 7,99
per stuk

Stuks

------------------------------------------------------------------------------------------

Zalmcarpaccio combineer dit met onze
graved lachsaus.
0 Graved lach saus

€ 8,99
per stuk

Stuks

Gegrilde Tonijn combineer dit met
Wakamé voor het perfect voorgerecht.

€ 5,99
p/100 gram

Stuks

Huisgemaakte Graved lachs leuk als
voorgerecht met blini's en room.

€ 4,00
p/100 gram

Stuks

Hollandse garnalenbisque rol. Leuk als
voor, lunch of tussengerecht.

€ 4,75
per stuk

Stuks

Opgemaakte visschotel met zalmaardappelsalade en diverse soorten vis. Als
maaltijd, aanvulling bij gourmet of bij de borrel. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 14,99 p/pers Aantal personen:

0 Schelp

------------------------------------------------------------------------------------------

-LUXE SALADE SCHOTEL HAVENZICHT
Luxe opgemaakte visschotel met zeeuwse en zalmsalade. Gerookte paling,
zalm en makreelfilet, Holl. garnaaltjes, gegrilde tonijn, gestoomde zalm,
scampi’s, pepermakreel, verschillende tapassoorten en natuurlijk onze
vistompouce. Het extraatje voor de mooiste dagen. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 19,99 p/pers Aantal personen:

0 Schelp

------------------------------------------------------------------------------------------

-GOURMET SCHOTEL VIS

€ 10,99 p/pers Aantal personen:
-LUXE GOURMET SCHOTEL VIS

7 soorten luxe vis: Zalm, Tonijn, Kabeljauw, Schol, Rauwe reuze gamba’s en
twee soorten luxe witvis. Half gekruid, ongemarineerd. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 14,99 p/pers Aantal personen:

------------------------------------------------------------------------------------------

-BORREL SCHOTEL
7 hapjes: Zalmrolletjes, Krabscharen, Peppadew Tonijn, Ansjovis, Ansjovisolijf spiesjes, Knoflookgamba’s en viswraps. Hapjes voor 6-8 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

HOOFDGERECHTEN
Onze bekende gemarineerde zalmfilet,
sinds jaar en dag een assortimenttopper

€ 2,99
p/100 gram

Stuks

-SUSHI SCHOTEL 40 STUKS

Zalm-scholrollen met zeekraal en huisgemaakte honingmosterdsaus.

€ 2,75
p/100 gram

Stuks

Een verrassende schotel met verschillende soorten sushi! Een mooie schaal
om te delen, lekker voor bij de borrel!
------------------------------------------------------------------------------------------

Scholfilet met verse kruiden omwikkeld
met spek en een toefje saus! Smaakvol!

€ 2,75
p/100 gram

Stuks

€ 8,99
per stuk

Stuks

------------------------------------------------------------------------------------------

Doradepakketje met Spaanse marinade,
gevuld met verse groente. (graatloos)

-VLEES GOURMET SCHOTEL

Zeebaarspakketje met Indische
marinade met verse groente (graatloos)

€ 8,99
per stuk

Stuks

Gemarineerde Kabeljauwhaas
0 Pesto-Rosso mar. 0 Kruidenboter mar.

€ 2,75
p/100 gram

Stuks

Smaaksensatie: Heilbotfilet gelakt met
een 9 jaar oude truffelmarinade.

dagprijs

Stuks

Tonijnroerbak met Franse tuinkruiden
marinade met knapperige zeekraal

€ 3,25
p/100 gram

Personen

Ovenschotel met diverse soorten vis.
0 Kreeftensaus 0 Zachte Botersaus

€ 2,25
p/100 gram

Personen

Kabeljauwhaas omwikkeld met Spaanse
Serranoham en huisgemaakte kruidenboter. Ultiem genot.

€ 2,99
p/100 gram

Stuks

€ 55,00 per schotel

Aantal schotel(s):

------------------------------------------------------------------------------------------

€ 65,00 per plank

Aantal plank(en):

7 soorten vlees op een mooi schotel. Bief, Varkenshaas, Kipspies, Schnitzel,
Speklapje, Kipfilet en Saucijsjes. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 9,99 per persoon

Aantal schotel(s):

------------------------------------------------------------------------------------------

-SALADE SCHOTEL VLEES
Mooi opgemaakte vleesschotel met rundvleessalade en tal van luxe
vleeswaren en hapjes. Lekker als maaltijd, aanvulling bij gourmet of bij de
borrel. Vanaf 2 personen.
------------------------------------------------------------------------------------------

€ 13,99 per persoon

Aantal personen:

------------------------------------------------------------------------------------------

HUISGEMAAKTE SOEPEN

OESTERS

Kreeftensoep
€ 12,99 p/liter
Bouillabaisse soep € 8,99 p/liter
Zalm-Asperge soep € 8,99 p/liter

Aantal
Aantal
Aantal

Heldere vissoep
Thaise vissoep

Aantal
Aantal

€ 8,99 p/liter
€ 8,99 p/liter

Gillardeau
La Perle Noir
Geay
Fine e Claire
Zeeuwse Platte 4.

Naam:

Locatie:

Tel:

Datum:
Bestelling kan ingeleverd worden tot uiterlijk de donderdag voor Pasen

€ 2,35 p/st 24,99 12 st

Stuks

€ 2,50 p/st 27,50 12 st

Stuks

€ 2,35 p/st 24,99 12 st

Stuks

€ 1,75 p/st 14,99 12 st

Stuks

€ 2,35 p/st 24,99 12 st

Stuks

Van Bergenplein / Bisschopsmolenstr / Burcht

/

/

Tijd:

/

uur

VERSE VIS - SCHAAL & SCHELP DIEREN
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 - Noordzeekrabbepoten - Roodbaars(filet) Zeewolf(filet) - Kokkels - Gekookte Mosselen - Rode Poon(filet) - Scheermessen - Wilde Zalmfilet - Zalmforel - Zwaardvis - Gamba's (diverse) Krabvlees - Cocquilles - Rode Mul(filet) - Franse en Hollandse Oesters
-----------------------------------------------------------------------------------------Te bestellen:

GEWELDIGE LEKKERNIJEN
Bakje zalmrolletjes met roomkaas

€ 3,99 p/100 gr

Bakjes

Bakje palingbonbons

€ 5,50 p/100 gr

Bakjes

Bakje palingfilet

€ 6,99 p/stuk

Bakjes

Bakje gegrilde tonijn

€ 5,99 p/100 gr

Bakjes

Bakje gegrilde zalm

€ 4,00 p/100 gr

Bakjes

Bakje graved lachs

€ 4,00 p/100 gr

Bakjes

Bakje gestoomde zalmmootjes

€ 5,99 p/stuk

Bakjes

Bakje gestoomde zalmmootjes peper

€ 5,99 p/stuk

Bakjes

Amusé glaasjes (zalm/cocquille/kreeft)

€ 2,99 p/stuk

Stuks

Vistompouce

€ 3,99 p/stuk

Stuks

Kreeftenkoekje (per stuk € 3,25)

€ 9,99 p/4 stuks

Stuks

Hollandse Garnaalkroket

€ 3,85 p/stuk

Stuks

Luxe Vishapjes (per 10 stuks te best)

€ 25-. p/10 st.

Stuks

Krabscharen in knoflookolie

€ 2,75 p/100 gr

Bakjes

Peppadew gevuld met tonijn

€ 3,75 p/100 gr

Bakjes

Ansjovis naturel

€ 2,45 p/100 gr

Bakjes

Ansjovis spiesjes met groene olijven

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

Gamba's in knoflookolie

€ 4,85 p/100 gr

Bakjes

Tapas trio 3 smakelijke tapas

€ 12,50 p/stuk

Stuks

Holl. Garnalen bisquerol

€ 4,50 p/stuk

Gamba's in Aioli

€ 4,85 p/100 gr

Stuks
Bakjes

SALADES HUISGEMAAKT

GEROOKTE VIS
Hollandse garnalen

dagprijs

Gram

Hollandse garnalen salade

dagprijs

Bakjes

Rivierkreeftenvlees

dagprijs

Gram

Zeeuwse vis salade

€ 2,25 p/100 gr

Bakjes

Gerookte zalmfilet

€ 5,50 p/100 gr

Gram

Havenzicht salade

€ 2,25 p/100 gr

Bakjes

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

Gerookte wilde zalm

€ 6,99 p/100 gr

Gram

Echte krab salade

Gestoomde zalmmoot

€ 5,99 p/stuk

Gram

NIEUW: Kreeftsalade

€ 3,25 p/100 gr

Bakjes

€ 2,25 p/100 gr

Bakjes

Gestoomde zalmmoot peper

€ 5,99 p/stuk

Gram

Tonijnsalade

Gerookte palingfilet

€ 6,99 p/100 gr

Gram

Tonijn olijf salade

€ 2,25 p/100 gr

Bakjes

Stuks

Zalmsalade

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

Gerookte makreelfilet

€ 2,70 p/100 gr

Gerookte forelfilet

€ 4,25 p/100 gr

Gram

ZALM ASPERGE SALADE

Gerookte pepermakreel

€ 2,70 p/100 gr

Gram

Makreel salade

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

€ 2,25 p/100 gr

Bakjes

Gerookte hele wilde paling

€ 6,50 p/100 gr

Gram

Volendamse salade

Gerookte heilbotfilet

dagprijs

Gram

Krab wakamé salade

€ 2,55 p/100 gr

Bakjes

Gram

PAAS SALADE

€ 2,99 p/100 gr

Bakjes

NIEUW: King-Krab Truffel salade

€ 3,25 p/100 gr

Bakjes

Trio salade 3 verrassende salades

€ 9,99 p/stuk

Roze jumbo garnalen

dagprijs

Diverse:

Stuks

OVERIGE / SPECIALE WENSEN

BIJGERECHTEN - OVERIGE
Aardappelgratin

€ 1,99 p/stuk

Stuks

Aardappelpartjes met tuinkruiden

€ 0,99 p/100 gr

Gram

Zeekraal (mag niet ontbreken)

€ 2,50 p/100 gr

Gram

KRUIDENBOTER HUISGEMAAKT

€ 2,50 p/stuk

Stuks

Ravioli met spinazie en tuinkruiden

€ 1,50 p/100 gr

Gram

Wakamé

€ 1,99 p/100 gr

Gram

I'tre visbakolie cucina

€ 11,99 p/stuk

Stuks

NIEUW: Truffel-balsamico azijn

€ 9,99 p/stuk

Stuks

Visloempia (p/stuk € 3,99)

€ 7,50 p/2stuks

Stuks

Calzone broodjes (p/stuk € 3,99)

€ 9,99 p/3stuks

Stuks

Visslaatjes klein ( p/stuk € 3,75)

€ 9,99 p/3stuks

Stuks

Vissalade 1 persoon

€ 14,99 p/stuk

Stuks

Hollandaise saus

€ 1,45 p/100 gr

Stuks

Kreeften saus

€ 1,75 p/100 gr

Stuks

Wijnadvies nodig? Vraag het ons!

Deze Paas-bestellijst is met grote zorgzuldigheid samengesteld. Mocht u producten missen? Wij kunnen 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 ervoor dat soepen bijvoorbeeld tijdig zijn ontdooid.
--Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud -Wij wensen u fantastisch smaakvolle Paasdagen!

