Huisgemaakte SCHOTELS

Luxe C-VIS & CO PLATEAU

Een luxe plateau met veel lekkers om echt uw vingers bij af te likken! Smakelijk
samengesteld met de favorieten van onze Nicole: heerlijke gamba’s in knoflookolie,
gevulde peppadews, Hollandse garnaaltjes, gerookte Schotse zalmfilet, gamba’s in
aioli, zacht gerookte palingfilet, warm gerookte zalmstukjes, gerookte heilbotfilet.
Deze lekkernijen liggen op een plateau, die perfect in uw koelkast past!

Gerookte VISHAPJESSCHAAL

Deze schotel is een ware ode aan de lekkerste gerookte vis en mag dus niet aan ons
assortiment ontbreken! Gerookte forelfilet, zacht gerookte palingfilet, gerookte
Schotse zalmfilet, Noordzee makreel, gerookte heilbotfilet, Gravad Lachs,
Hollandse garnaaltjes, roze garnaaltjes en rivierkreeftjes.

Feestelijke ZALMSCHOTEL

Een flinke schotel met onze ambachtelijk gemaakte zalmsalade.
Rijkelijk gegarneerd met de lekkerste gerookte vis: Noordzee makreel, gerookte
Schotse zalmfilet, gerookte heilbotfilet, wilde Alaska zalm, gerookte forelfilet,
gerookte palingfilet, Gravad Lachs, rivierkreeftjes en Hollandse garnaaltjes.
Als dat geen smullen wordt!

Heerlijke GOURMETSCHOTEL

Onze gourmetschotel is uw basis voor een heerlijke avond gezellig tafelen en eten.
De schotel is zeer divers samengesteld met onder andere: tonijnfilet, zalmfilet,
coquilles, gamba’s, diverse soorten witvis en diverse gemarineerde vissoorten.
De visproducten op deze schotel zijn afhankelijk van aanvoer, waardoor de
aangeboden schotel kan variëren.

Huisgemaakte SCHOTELS
prijs

Verse SASHIMI/ TATAKI SCHOTEL

Onze befaamde sashimi en tataki van tonijn en zalm, maar dan gemixt op een
prachtig plateau. Uiteraard met wakamé en heerlijke sauzen!

per

C-Vis & Co plateau
€ 65,00
per schotel
00
Zalmschotel 2-3 personen
€ 34,
per schotel
50
Zalmschotel 4-5 personen
€ 56,
per schotel
Zalmschotel 6-7 personen*
€ 79,00
per schotel
50
Vishapjesschaal 2-3 personen
€ 32,
per schotel
Vishapjesschaal 4-5 personen
€ 53, 50
per schotel
50
Vishapjesschaal 6-7 personen*
€ 75,
per schotel
Gourmet schotel
€ 19, 50
per persoon
Sashimi/tataki schotel
€ 57, 50
per schotel
* Let op: de 6-7 persoonsschotels passen NIET in de koelkast.

aantal

Feestdagen
BESTELLIJST

Gerookte VIS

vul de hoeveelheid grammen in

gram

Gerookte zalmfilet
Wilde gerookte zalm
Gerookte palingfilet

Rijkgevulde VISSOEPEN
Bouillabaisse
Kreeftensoep
Mosterd soep met kabeljauw en zalm
Thaise rode curry soep

Verse VIS

aantal

gram**

Grietfilet
Kabeljauwfilet
Kabeljauwhaas
Sliptong
Zeetong
Tonijnfilet
Tonijn voor sashimi
Tarbotfilet
Wilde zeebaarsfilet
Wilde zeebaars
Zalmfilet met of zonder huid*
Zalmfilet voor sashimi

Sushi Adoju
Sushi Kal Ali
Sushi Hati
Sushi Ulni
Sushi Zyuu

aantal

€ 9,
1 liter emmer
€ 19,95 1 liter emmer
€ 6, 50 1/₂ liter emmer
€ 6, 50 1/₂ liter emmer

Japanse LEKKERNIJEN
Tonijn Tataki
Tonijn Sashimi
Zalm Sashimi
Japanse zeewiersalade

per

95

VUL HIER UW GEGEVENS IN:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
per

€ 9,95
€ 8,95
€ 7,95
€ 3, 50

per bakje
per bakje
per bakje
per bakje

€ 47, 50
€ 112, 50
€ 16, 50
€ 67, 50
€ 19, 50

per schotel
per schotel
per bakje
per schotel
per bakje

aantal

Deze bestellijst is voor: 		

0 KERST

					0 OUD & NIEUW
Bestelling wordt opgehaald d.d.
TIP! Bestel tijdig en voorkom teleurstellingen.
Inleveren Kerst mogelijk:
t/m woensdag 21-12-2022 (tot uiterlijk 18.00 uur)
Inleveren Oud&Nieuw mogelijk:
t/m donderdag 29-12-2022 (tot uiterlijk 18.00 uur)

Opgenomen door:

Ingepakt door:
OPENINGSTIJDEN

Schaal-en SCHELPDIEREN

aantal

Hollandse garnalen
Jumbo garnalen
Vongole
Kokkels
Coquilles
Gamba's in knoflookolie
Gamba's in aioli

** per gram
** per gram
** per gram
** per gram
** per gram
** per gram
** per gram

Verse oesters

Gillardeau
Gillardeau

gram

vul de hoeveelheid grammen in

gram

Tonijnsalade
per gram
Zalmsalade
per gram
Krabsalade
per gram
Makreel American met pittige twist
per gram
Coquille truffel salade
per gram
De lekkerste salade’s om uw gourmet compleet te maken.
Of gewoon lekker voor bij de borrel!			
per

€ 3,75
€ 42, 50

Huisgemaakte SALADES

aantal

stuk
mandje

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Vis is een natuurproduct en wij proberen zo dicht mogelijk het door u
gekozen aantal gram te leveren.

Onze verse vis is écht vers en daarom werken wij met dag prijzen. Dit heeft
tot gevolg dat we de prijzen niet op de folder kunnen vermelden.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Vrijdag 23 december
08.00-15.00
Zaterdag 24 december
07.00-15.00
Zondag 25 december
gesloten
Maandag 26 december
gesloten
Dinsdag 27 december
gesloten
Woensdag 28 december 08.00-18.00
Donderdag 29 december 08.00-18.00
Vrijdag 30 december
08.00-18.30
Zaterdag 31 december
08.00-15.00
Zondag 1 t/m dinsdag 3 januari zijn we gesloten.
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