
SCHOTELS & SPECIALITEITEN
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 
heerlijke huisgemaakte cocktailsaus! 
-------------------------------------------- € 23,99 per persoon     Aantal personen:.........

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

LUXE VLEESSALADE 
Huisgemaakte rundvleessalade met luxe vleeswaren uit Spanje, Italië en Nederland. 
Denk aan Coppa di Parma, Chorizo, Fuet, Serrano ham, kipspiesjes, patés, dadels met 
ontbijtspek, truffelparmezaano en meer lekkers. 
-------------------------------------------- € 14,99 per persoon     Aantal personen:.........

VERNIEUWDE SAMENSTELLING! 

FRUITS DE MER
Met kreeft, langoustine, Noordzee krabbenpoten, mosselen, vongole, kokkels, 
crevettes, kreukels, scheermessen en 3 soorten oesters! 
0 Kaviaar Baerri 10 gram € 14,99 aantal:...
-------------------------------------------- € 57,50 per persoon     Aantal personen:.........

LUXE VIS GOURMET 
Zalmfilet, kabeljauwfilet, tonijnfilet, scholfilet, knoflookgamba's, botervis - 
victoriabaarsfilet. Ook beschikbaar als fondue 0 (indien gelieve aan te vinken). 
0 coquilles € 4,99 per persoon     0 zeebaarsfilet € 4,99 per persoon
-------------------------------------------- € 16,99 per persoon     Aantal personen:.........

VLEES GOURMET 
Biefstuk, varkenshaas, hamburger, schnitzel, speklapje, kipfilet en saucijsje. 
-------------------------------------------- € 10,99 per persoon     Aantal personen:.........

KAASPLANK
Luxe kaasplank met Manchego, Bettine grand cru, Saint Agur, Roombrie, Rotterdamse 
oude, Camebert Calvados, Chaumes, vijgenbrood, abrikozen compote, notenmix en 
druiven. Lekker voor bij de borrel, of als dessert! 
-------------------------------------------- € 29,99 per 4 pers     Aantal personen:.........

Luxe Tonijnlolly's heerlijk hapje ------------ € 17,99 per 6 stuks    Aantal stuks:.........
Snowkrab cocktailtjes, verrassend! -------- € 17,99 per 6 stuks    Aantal stuks:.........
Luxe vishapjes div. assortiment  ------------ € 25,00 per 10 stuks  Aantal stuks:.........
Gegratineerde Zeeuwse creuse ------------- € 17,99 per 6 stuks    Aantal stuks:.........
Amusé snowcrab, avocado en visetjes ----  € 2,99 per stuk          Aantal stuks:.........

AMUSES & HAPJES 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT



         

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

Al onze schotels zijn met de paasdagen vanaf 2 personen te bestellen, m.u.v. de 
kaasplank deze is vanaf 4 personen te bestellen. Gedane bestellingen kunnen niet 

gewijzigd worden. Voor aanpassingen aan standaard schotel zijn wij genoodzaakt € 5,00 
extra in rekening te brengen. Indien een product niet voorradig is vervangen wij dit met 
een gelijkwaardig product! Drukfouten en/of prijswijzigingen onder voorbehoud. Stelt u 

liever zelf iets samen, geen probleem. Neem contact op met een van onze winkels. 

VOORGERECHTEN
Tonijntartaar 0truffelmayo 0wakamé------ 
Portobello met zalmfilet & roomkaas------ 
Vis in 't glaasje 0zeewierkroepoek --------- 
TIP: Snow-krabtaartje -----------------------
Gevulde schelp met coquille---------------- 

VERSE SOEPEN
KREEFTEN I BOUILLABAISSE I ZALM-ASPERGE I HELDERE I THAISE VISSOEP
NOTEER HIER: 

HOOFDGERECHTEN
Onze bekende gemarineerde zalmfilet ---- 
Zalm-scholrol met honingmosterdsaus ----- 
Zeeduivel in sinaasappelmarinade ---------
Kabeljauwrol met spek en oude kaas ------ 

OVERIGE TE BESTELLEN
Hier kunt u alle andere producten noteren om te bestellen. Denk hierbij aan verse 

vis, schaal en schelpdieren, voorgerechten, hoofdgerechten, oesters, kaviaar, 
gerookte vis, borrelhapjes, huisgemaakte salades en/of bijgerechten. 

NAAM:...........................................  TEL:..............................

LOCATIE: van Bergenplein/Bisschopsmolenstr/Burcht
DATUM: ..../04/2022      TIJD:.... / .... uur

PARAAF::...............
AANBETAALD:..........

Paasbestelling bestellen voor 13-04-2022

BORRELTIJD
Bakje gegrilde tonijn ------------------------ 
Bakje gegrilde zalm ------------------------- 
Bakje borrelgamba's ------------------------- 
Bakje zalmrolletjes -------------------------- 

€ 7,50 per 100 gram 
€ 6,99 per stuk
€ 8,99 per stuk
Onze collega helpt u
€ 8,99 per stuk 

Aantal pers:..............
Aantal stuks:.............
Aantal stuks:.............
Aantal pers:..............
Aantal stuks:.............

€ dagprijs per 100 gram 
€ 3,50 per 100 gram
€ dagprijs per 100 gram
€ 3,50 per 100 gram

Aantal stuks:........
Aantal stuks:........
Aantal stuks:........
Aantal stuks:........

€ 6,25 per 100 gram 
€ 4,25 per 100 gram
€ 5,50 per 100 gram
€ 4,25 per 100 gram

Aantal stuks:........
Aantal stuks:........
Aantal stuks:........
Aantal stuks:........


