
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

Paraaf:

     volledig voldaan € 

Datum: Aanbetaald:

SCHOTELS & HUISSPECIALITEITEN
LUXE SALADE HAVENZICHT        
Luxe visschotel met huisgemaakte Zeeuwse- en zalmsalade. Ger. paling, 
zalm en makreelfilet, Holl. garnaaltjes, gegrilde tonijn, zalmrolletjes, 
scampi’s, pepermakreel, crevettes, diverse soorten tapas en onze 
huistopper de vistompouce. Met twee heerlijke huisgemaakte sausjes.

€ 23,99 p/pers Aantal personen:  

LUXE VLEESSALADE
Huisgemaakte rundvleessalade met luxe vleeswaren uit Spanje, Italië en
Nederland. Denk aan coppa di parma, chorizo, fuet, serrano ham, kip-
spiesjes, paté en croute, dadels met ontbijtspek, pepercervelaat, truffel- 
parmezano en nog veel meer lekkers. Een groot succes in 2021! 
 
€ 15,99 p/pers Aantal personen:     

FRUITS DE MER                    
Met kreeft, langoustine, Noordzee krabbenpoten, mosselen, vongole, 
kokkels, crevettes, kreukels, scheermessen en 3 soorten oesters! Alle 
producten op deze schotel zijn voor u klaargemaakt en geheel op smaak! 
    Kaviaar Baerri 10 gram € 14,99 aantal:
    Bijpassende wijn Passimento p/stuk € 12,99, 2 stuks € 24,99 aantal:……

€ 57,50 p/pers Aantal personen:

LUXE VIS GOURMET             
Een luxe schotel voor de gourmet of bakplaat met hierop: zalmfilet,
tonijnfilet, kabeljauwfilet, scholfilet, knoflookgamba’s, botervis- en 
victoriabaarsfilet. 0 beschikbaar als fondue, indien gelieve aankruisen. 
EXTRA’S:     coquilles € 5,99 per pers.     2 Reuze gamba’s € 5,99 per pers.

€ 16,99 p/pers Aantal personen:

VLEES GOURMET
7 soorten vlees op een mooie schaal. Biefstuk, varkenshaas, hamburger, 
schnitzel, speklapje, kipfilet en saucijsje. De gehele gourmet op 1 adres!

€ 11,99 p/pers   Aantal personen:

SUSHI SCHOTEL 40 STUKS (niet bestelbaar op 25 & 26-12)

€ 67,50 per schotel        Aantal schotel(s):

LUXE KAAS PLANK
Luxe kaasplank met 7 verschillende soorten kaas! Een divers assortiment 
aan kazen. Koe- geit- en schapenkaas uit Frankrijk, Spanje en Nederland.
Aangevuld met heerlijk vijgenbrood, abrikozen compote, notenmix en 
druiven. Wegens het succes in 2021, ook dit jaar weer op de kaart! 

€ 32,50 per 4/pers        Aantal personen:

Kreeftensoep € 15,99 p/liter Aantal 

Bouillabaisse soep €  9,99 p/liter Aantal

Zalm-Asperge soep €  9,99 p/liter Aantal

Heldere vissoep €  9,99 p/liter Aantal

Thaise vissoep €  9,99 p/liter Aantal

Rouille € 4,99 p/stuk Stuks

Kerstbestelling bestellen voor 20-12-2022 / Oudejaarsbestelling bestellen voor 27-12-2022.

Naam:
Tel:
Locatie: Van Bergenplein / Bisschopmolenstr / Burcht

       /       /  2022        /       /  uurDatum: Tijd:

SOEPEN

Onze bekende gemarineerde zalmfilet. dagprijs Stuks 

Zalm-scholrol met zeekraal en huisgemaakte 
honing-mosterdsaus.     Extra honingmosterdsaus

€ 4,25
p/100 gram

Stuks

AL JAREN FAVORIET: Zeeduivel gemarineerd in 
een sappige sinaasappelmarinade!

dagprijs Stuks

Vispotje met div. vissoorten, verse groente en 
kreeftensaus 

€ 11,99
per stuk

Stuks 

NIEUW: Zeeduivelmedaillons met gegrilde 
parmaham en portsaus.  extra portsaus 

dagprijs Personen

Gambapotje, verse groente en 
knoflookroomsaus.

€ 11,99
per stuk

Stuks

Zeeuwse visrolletjes met gamba’s Hollandse 
garnalen en hollandaisesaus   extra holl.saus 

€ 5,50
p/100 gram

Personen

Hele kreeft & reuze gamba (ovenklaar) met 
onze huisgemaakte kreeftensaus

€ 39,99
per pers.

Personen

Witte heilbotfilet gelakt met truffelmarinade dagprijs Stuks

NIEUW: Zeetongrolletjes op een bedje van 
groente en botersaus.   extra botersaus 

dagprijs Personen

NA SUCCES: Scholrolletjes met kreeften saus 
en rivierkreeftjes.     extra kreeftensaus 

€ 4,99
p/100 gram

Stuks

NIEUW: Kabeljauwhaas met huisgemaakte 
kreeftensaus

€ 4,25
p/100 gram

Stuks

Onze luxe ovenmaaltijden! 
Vistrio tong I zalm I gamba I puree I groente  
Halve Kreeft I gamba I Risotto I groene groente

Extra feestelijk!
€ 22,99 p/s 
€ 25,99 p/s

Stuks
Stuks

VLEES: Eendenbout met sinaasappel en portsaus. € 9,50 per stuk Stuks

HOOFDGERECHTEN

AMUSES
Gegratineerde oesters Holl. saus/kaas-
gratineerde/oosterse wijze. p/6 st.

€ 17,99 Stuks 

Luxe vishapjes divers assortiment. Extra 
feestelijk voor de mooiste dagen! p/10 st.

€ 25,99 Stuks 

Tonijnlolly’s, een feest op tafel. p/6 st. € 19,99 Stuks

Amuse snowcrab, truffel en cocktail. p/6 st. € 17,99 Stuks 

Amuse met zalmmousse. p/6 st. € 17,99 Stuks 

Mandje Dutch imperial ‘Platte Zeeuwse’4/0          € 27,50 Mandje(s)

VOORGERECHTEN
Halve kreeft (oven-klaar) met onze bekende 
knoflook-kruidenbotertapenade.

€ 15,99 
per stuk

Stuks 

NIEUW: Halve kreeft (oven-klaar) met 
kreeften- saus en rivierkreeftjes. 

€ 15,99
per stuk

Stuks 

Huisfavoriet: Tonijntartaar geheel op smaak!     
xxiTruffelmayo     Wakamé

€ 7,50
per 100 gram

Personen

Portobello gevuld met roomkaas en zalmfilet! € 6,99 per stuk Stuks

Snowkrab-cocktail in luxe glas. € 9,99 per stuk Stuks 

Gevulde schelp met coquilles en
zee-kraal in onze eigen Hollandaise saus.

€ 9,50
per stuk

Stuks

Hollandse garnalencocktail in luxe glas € 9,99 per stuk Stuks

Carpaccio van     Zalm     Tonijn       
xxiTruffelmayonaise     Sesamsaus

€ 8,99
per stuk

Stuks

NIEUW: Zalmtartaar. Helemaal op smaak 
 Foreleitjes  Zeewier kroepoek

€ 8,99
per stuk

Stuks

NIEUW: Spaanse gamba’s voor in de oven, 
lekker als voorgerecht of tussengerecht!

€ 9,25
per stuk

Stuks

Vis in ‘t glas: Smaakvolle salade van tonijn, 
garnalen, snowcrab en zalm!     Zeewier kroepoek

€ 9,25
per stuk

Stuks

VLEES: Rundertartaar met parmezaan, geheel 
op smaak gebracht! Truffelsaus

€ 4,99 per
100 gram

Personen



VERSE VIS- SCHAAL- & SCHELPDIEREN 

U kunt bij ons terrecht voor al uw verse vissoorten, schaal- & schelpdieren. 
Hieronder volgt een opsomming van een aantal producten. Mocht u graag 

iets willen bestellen wat hier niet bijstaat? 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 - 
Noordzeekrabbenpoten - Roodbaarsfilet - Zeewolf(filet) - Kokkels - Gekookte mosselen 
- Rode poon(filet) - Scheermessen - Wilde Zalmfilet - Zalmforel - Gamba’s (diverse) - 

Krabvlees - Coquilles - Franse Oesters - Zeeuwse oesters

Te bestellen:

TIP: Mandje Spéc. Geay (FR) € 27,99 p/mandje Stuks 

Spéc. Chironfiles (FR) € 2,99 p/st
€ 29,99 12 stuks

Stuks 

Spéc. Julina (IER) € 2,99 p/st
€ 29,99 12 stuks

Stuks

Spéc. Gillardeau (FR) € 3,15 p/st
€ 35,00 12 stuks

Stuks

Dutch Imperial ‘Platte Zeeuwse’ 
4/0 (NL)

€ 2,75 p/st
€ 27,99 12 stuks 

Stuks

Irish Mór II (IER) € 2,99 p/st
€ 29,99 12 stuks 

Stuks

Oesterij Special II ‘Zeeuwse 
Creuse’ 

€ 27,50 p/mandje Stuks

Kaviaar Baerri 10 gram € 15,99 p/potje Stuks

Kaviaar Baerri 30 gram € 43,99 p/potje Stuks

Kaviaar Baerri 50 gram € 64,99 p/potje Stuks

Luxe Vishapjes divers assortiment € 25,99 per 10 hapjes Stuks 

Tonijnlolly’s € 19,99 p/6 stuks Stuks

Snowkrab cocktailtjes   € 17,99 p/6 stuks Stuks

Zalmrolletjes met roomkaas € 4,25 p/100 gr Bakjes 

Bakje palingfilet € 7,99 p/stuk Bakjes

Bakje gegrilde tonijn € 6,25 p/100 gr Bakjes

Bakje gegrilde zalm € 4,40 p/100 gr Bakjes

Bakje graved lachs € 4,40 p/100 gr Bakjes

Bakje Borrelgamba’s € 5,50 p/100 gr Bakjes

Bakje gestoomde zalm  naturel
    peper

€ 5,50 p/100 gr Bakjes

Vistompouce € 4,99 p/stuk Stuks

Krabscharen in knoflookolie € 3,25 p/100 gr Bakjes

Ansjovis spiesjes met groene olijven € 2,95 p/100 gr Bakjes

Ansjovis naturel € 2,75 p/100 gr Bakjes

Gamba’s in aioli € 4,85 p/100 gr Bakjes

Gamba’s in knoflookolie € 4,85 p/100 gr Bakjes

Wraps koud   zalm  tonijn   krab € 5,99 p/stuk Stuks

Huisgemaakte zalm-spinazie quiche € 2,99 p/100 gr Stuks

Tapa Coquilles met truffelsaus € 12,99 p/stuk Stuks

Tapa Spaanse gamba (6 stuks) € 18,50 p/stuk Stuks

Tapa Scheermessen in knoflookroomsaus € 5,99 p/stuk Stuks

Tapa Spaanse mosselen met tomaat € 5,99 p/stuk Stuks

Tapa Noordzee krabpoten € 9,99 p/stuk Stuks

Tapa Octopus salade € 10,99 p/stuk Stuks

Tapa Sardines  € 5,99 p/stuk Stuks

OESTERS & KAVIAAR

BORRELHAPJES

Hollandse garnalen dagprijs Gram

Rivierkreeftvlees dagprijs Gram

Gerookte zalmfilet € 5,99 p/100 gr Gram

Gerookte wilde zalm € 8,50 p/100 gr Gram

Gestoomde zalmmoot € 5,50 p/100 gr Stuks

Gestoomde zalmmoot peper € 5,50 p/100 gr Stuks

Gerookte palingfilet € 7,99 p/100 gr Gram

Gerookte makreelfilet € 3,00 p/100 gr Stuks

Gerookte forelfilet € 4,50 p/100 gr Gram

Gerookte pepermakreel € 3,00 p/100 gr Stuks

Gerookte hele wilde paling € 6,99 p/100 gr Stuks

Gerookte heilbotfilet dagprijs Gram

Roze jumbo garnalen dagprijs Gram

Huisgemaakte zalmmousse. 
Geschikt voor salades, amuses en/
of hapjes.

€ 4,75 p/100 gr Gram

GEROOKTE VIS

Deze decemberbestellijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u producten missen? Wij kunnen bijna alles voor u maken/bestellen. Wilt u graag iets speciaals, u 
bent van harte welkom in een van onze winkels om dit te bespreken. Gedane bestellingen kunnen niet meer worden gewijzigd en/of worden aangepast, ook niet de afhaalda-
tum/tijdsstip. Echter kunt u natuurlijk altijd een bestelling extra plaatsen! Wij adviseren u wijnen, soepen, kruiden etc. bij het plaatsen van de bestelling al mee te nemen, 
dit zorgt voor een soepel verloop tijdens de drukke dagen. Schotels zijn te bestellen vanaf 2 pers m.u.v. Luxe Havenzicht/ Fruits de Mer/ Kaasplank te bestellen vanaf 4 pers. 
Voor iedere aanpassing aan onze standaard schotels zijn wij genoodzaakt een meerprijs te rekenen van €5-. Wij zijn eerste en tweede kerstdag geopend om uw bestelling(en) 

af te halen! --Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud -- Wij wensen u fijne smaakvolle Kerstdagen en een bijzonder mooi & gezond 2023!

Hollandse garnaal salade dagprijs Bakjes

Zeeuwse vis salade € 2,75 p/100 gr Bakjes

Havenzicht salade € 2,75 p/100 gr Bakjes 

Echte krab salade € 3,25 p/100 gr Bakjes

TIP: Coquille truffel salade € 3,99 p/100 gr Bakjes

Tonijnsalade € 2,75 p/100 gr Bakjes

Tonijn olijf salade € 2,75 p/100 gr Bakjes

Zalmsalade € 2,75 p/100 gr Bakjes

TIP: Japanse rivierkreeftsalade € 3,99 p/100 gr Bakjes

Kreeft salade € 3,99 p/100 gr Bakjes

Volendamse salade € 2,75 p/100 gr Bakjes

Paling salade € 3,50 p/100 gr Bakjes

HUISGEMAAKTE SALADES

Aardappelgratin € 2,50 p/stuk Stuks

NIEUW: Kreeft-risotto € 2,99 p/stuk Stuks

NIEUW: Pasta, truffel en parmazaan € 2,99 p/stuk Stuks

Zeekraal € 2,50 p/100 gr Gram

Havenzichts kruidenboter € 2,99 p/stuk Stuks

Wakamé € 1,99 p/100 gr Stuks

Zeewier toast € 3,50 p/stuk Stuks

Zeewier-kroepoek € 6,99 p/stuk Stuks

Overige

 BIJGERECHTEN


