Welkom bij Havenzicht
Welkom bij de Visspeciaalzaak-Traiteur van Etten-Leur, Breda en omgeving! Sinds
2012 zijn wij het vaste adres voor vele liefhebbers van lekker eten. Bekend zijn
we door onze vaste kwaliteit, adviezen op maat en servicegerichte winkels. De
bourgondische inslag, de ervarenheid en het gedreven personeel vormen de basis van
onze winkels in een prettige ambiance. In deze flyer bieden wij u een kleine weergave van onze standaard schotels en specialiteiten. Uiteraard werken wij op verzoek
geheel op maat en bieden u talloze mogelijkheden. Het juiste adres voor uw

Schotels & Specialiteiten
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 overheerlijke cocktailsaus!*

Net dat feestelijk extraatje!
GOURMET SCHOTEL VIS

€ 22,50 per persoon

Zalmfilet, scholfilet, gekookte mosselen, witvis,
visschnitzel, rauwe gamba's en scampi's. Deze schotel is
half gemarineerd/half naturel.*

€ 11,99 per persoon
LUXE GOURMET SCHOTEL VIS
Een luxe schotel met: zalmfilet, tonijnfilet, kabeljauwhaas,
scholfilet, 2 soorten luxe witvis en knoflookgamba's.
Een aanrader voor de échte visliefhebbers! Ook als fondue*

€ 15,99 per persoon

*Schotels te bestellen vanaf 2 pers.

De lekkerste kibbeling en lekkerbekken uitsluitend

www.vishavenzicht.nl

gebakken van kabeljauwﬁlet! Proef het verschil !

info@vishavenzicht.nl

SALADE SCHOTEL VLEES
Met een fijne rundvleessalade, rosbief, serranoham,
paté's, diverse soorten worst, gehaktballetjes,kipspiesjes
en meer lekkers. Als maaltijd, aanvulling op de maaltijd of
bij de borrel.*

€ 13,99 per persoon

GOURMET SCHOTEL VLEES
Een luxe schotel met: biefstuk, varkenshaas, schnitzels,
hamburgertje, speklapjes, kipfilet en saucijsjes. Aanrader
voor de vleesliefhebbers en natuurlijk prima te
combineren met een visgourmet.*

Alles op maat gemaakt!
Liever iets anders? Stelt u liever uw eigen schotel
samen of wenst u een catering op maat? Of het nu
gaat om vis, vlees, kaasplanken of warme/koude
buffetten, wij bieden alle mogelijkheden!
Op basis van uw wensen maken we een passend
voorstel geheel op maat! Wij werken uitsluitend met
kwaliteitsproducten en nemen u de zorgen uit
handen. Of het nu gaat om 2 personen of 100, wij
bieden u een waar feest op tafel!

€ 10,99 per persoon
Visplanken
Vleesplanken
Kaasplanken
Warme-Koude buffetten
Luxe (amuse)hapjes
Belegde broodjes
Fruits de mer
Havenzicht de Luxe
Borrelschotels

HAVENZICHT DE LUXE:

LUXE HAPJES:

Totaal pakket met vlees, vis, kaas, brood en smeersels.
Opgemaakt op houten planken voor een extra mooie
presentatie maakt! Dit maakt van uw gelegenheid een
smaakvol feest!

Tonijnlolly
Kingkrab cocktail
Mini-tompouce
Paling Canape's
Gamba op stok
Zalmtartaartje
Tomaatje Holl. garnaal
Carpaccio lepel tonijn
Krab-Komkommertje
Tapas-trio
Carpaccio plateau zalm
Zoete kip op stok
Tartaar lepel rund
Bruchetta Serrano
Vitello tonato
Kaasplankje
Carpaccio plateau rund
Yakatorie kip-spiesje

€ 37,50 per persoon
HAVENZICHT BASIC:

Als bovenstaand pakket maar zonder kaas. Een kleiner
pakket eventueel aan te vullen met een smaakvolle soep
uit ons assortiment!

€ 32,50 per persoon

Havenzicht de luxe / basic vanaf 8 pers. te bestellen!
Van Bergenplein 6 Etten-Leur
Bisschopsmolenstraat 96 Etten-Leur
Winkelcentrum de Burcht Lunenburgstraat 3 Breda
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Hapjes te bestellen vanaf 10 st. per soort
Kijk voor onze actuele openingstijden op:
www.vishavenzicht.nl
076 20 6 88 88

