
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".

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

ZEEUWSE EN FRANSE OESTERS
De grootste oesterkeuze uit de wijde omgeving! Dagelijks meer dan 5 soorten 
oesters op voorraad, ook de oesters van de oesterij uit Yerseke haal je bij ons in 
de winkel. Zeker zijn van jouw favoriet? Bestel ze dan! Op zoek naar een speciale 
oester? Wij kunnen vrijwel alle oesters leveren! 

FRUITS DE MER SCHOTEL
Een feest op iedere tafel! Kreeft, langoustines, Noordzee krabbepoten, mosselen, 
vongole, kokkels, crevettes, kreukels, scheermessen, 
en 3 heerlijke oesters. Alles is geheel op smaak! 

Vraag naar de actuele prijs!

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

Vernieuwde
 samenstelling! 

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



         LUXE GOURMET SCHOTEL VIS
Een luxe schotel met: Zalmfilet, tonijnfilet, 
kabeljauwfilet, scholfilet, botervis, heilbotfilet 
en knoflookgamba's. Extra als aanvulling te 
bestellen: Coquilles / Zeebaarsfilet.

 € 16,99 per persoon
GOURMET SCHOTEL VLEES
Met biefstuk, varkenshaas, schnitzels, 
hamburger, speklapje, kipfilet en saucijsjes. 
Prima te combineren met onze  visgourmet, 
en alles op 1 adres! 

 € 10,99 per persoon
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 personen

NIEUW

LUXE VIS - VLEES - VEGA & KAAS HAPJES 
Verrijk uw gelegenheid met luxe hapjes. Wij bieden een divers assortiment: 
Tonijnlolly l Snowkrab cocktail l Mini-tompouce l Paling Canape  Gamba op 
stok l Italiaanse runderlepel l Bruchetta Serrano l Kaasplankje Yakatorie kip l 
Zalmtartaartje l Hollandse garnaalamuse l Tonijnlepel l Krab komkommetje l 

Tapas Trio l Vegaspiesje l Vitello Tonato l Asperge zalm boot  
Te bestellen per soort met een minimale afname van 10 stuks per soort 

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

    € 2,50 per stuk
Al onze schotels zijn vanaf 2 personen te bestellen, m.u.v. de luxe vleessalade en de 

kaasplank deze zijn vanaf 4 personen te bestellen. Gelieve tijdig uw bestelling door te 
geven, minimaal 1 dag van te voren! 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. 


