Huisgemaakte schotels en salades

Feestdagen
BESTELLIJST
2022

Zalmschotel

Vers & verrukkelijk: onze heerlijk frisse zalmsalade
op een schotel. Rijkelijk opgemaakt met diverse
vissoorten om van te smullen.

Land & Sea schotel
Een smaakvol opgemaakte schotel
van diverse salades, vis, tapas en
vleeswaren. Voor elk wat wils!

Ocean’s genot

Puur genieten met deze schotel gevuld met Schotse zalmfilet,
halve kreeft, Noorse en Hollandse garnalen, Gravad lachs,
gestoomde mootjes zalm, gerookte heilbotfilet en gerookte
paling mootjes. Inclusief cocktail- en Gravad lachssaus.

Gourmetschotel

Onze gourmetschotel is een zeer complete schotel
met de volgende vissoorten: tonijn, zalm, witvis,
coquilles, mini zalmtournedos en zwaardvis en
gemarineerde vissoorten.

Huisgemaakte schotels

Blokje om Oud-Beijerland
Een plateau om je vingers bij af te likken!
Het blokje om Oud-Beijerland is gevuld met
Hollandse garnalen, gerookte zalmfilet,
gemarineerde gamba’s, gevulde peppadews,
gerookte zalmstukjes, paling en
gamba’s in aioli.

Zalmschotel (4 personen)
Zalmschotel (6 personen)
Ocean’s genot
Land & Sea schotel
Blokje om Oud-Beijerland
Gourmetschotel

per schotel
per schotel
per schotel
per schotel
per schotel
per persoon

AANTAL

Verse Vis
Kabeljauw
Zalm
Tarbot
Roodbaars
Dorade
Zeebaars
Schol
Zeeduivelfilet
Tong groot
Tong middel
Sliptong
Tongfilet
Zeewolffilet
Tonijnfilet
Zwaardvisfilet
Wilde Alaska Zalm

AANTAL

*filet / haasje
* filet / met huid
* heel / filet / met huid
* filet / met huid
* heel / filet / met huid
* heel / filet / met huid
* heel / filet / met huid
**per gram
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Machinist op zee ‘Zeebaars’
Retourtje Noordzee ‘kabeljauwfilet’
Eersteklas genieten ‘tongrol’
Schotse eersteklas ‘zalmfilet’

AANTAL

AANTAL

per persoon
per persoon
per persoon
per persoon

Salades uit eigen keuken

Schaal- en Schelpdieren

GRAM

Tonijn-americansalade
Zalmsalade
Krabsalade
Makreel-americansalade
Noordzeesalade
Forel-champagnesalade
Kerstsalade
Langoustine-cocktailsalade
Tonijn-pestosalade
Coquille-truffelsalade

VUL HIER UW GEGEVENS IN:
Naam:
Adres:

Soepen & Amuses

GRAM

**per gram
Hollandse garnalen
**per gram
Noorse garnalen
**per gram
Jumbo garnalen
**per gram
Rivierkreeftjes
**per gram
Gamba’s in pestomarinade
**per gram
Gamba’s in knoflookolie
**per gram
Gamba’s in aioli
**per gram
Mosselen (gekookt)
per kilo
Mosselen (vers, maat: super)
per kilo
Wulken
per kilo
Amandes
per kilo
Vongole
per kilo
Kokkels
**per gram
Coquilles
Puffing Billy (Scampi in knoflooksaus) per 100 gram
diepvries
Gamba’s heel
diepvries
Rauwe gamba’s ongepeld / gepeld*
diepvries
Langoustines

Mosterdsoep met forel
Verse kreeftensoep
Bretonse vissoep
Bouillabaisse soep
Amuse festijn (16 kant-en-klare amuse hapjes)

E-mailadres*:
Telefoonnummer:
AANTAL

per 0,5 liter
per 0,5 liter
per 0,5 liter
per 0,5 liter
per bakje

Gerookte Vis

Bestelling wordt opgehaald d.d.
Winkel/ verkoopwagen:
Er worden dit jaar geen bestellingen bezorgd.
Dit geldt voor zowel Kerst als Oud&Nieuw!
GRAM

per bakje
Ideaal als partyhapje of als voorgerecht! Gevuld met kreeftensalade,
palingsalade, Hollandse garnalen en zalmtartartaar

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

Oesters
Omcirkel of u per stuk of per mandje (12 stuks) wilt.
Fines de Claires Normandië
Zeeuwse creuses
Zeeuwse platte 4/0

Tip: bestel 3 mini’s per persoon voor een mini grand dessert!
per stuk
dessertje aardbei amandel (35 gram)
per stuk
dessertje cassis vanille (35 gram)
per stuk
dessertje passie fondant choco (35 gram)
per stuk
dessertje trio chocola (35 gram)

Ingepakt door:

TIP! Bestel tijdig en voorkom teleurstellingen.

Inleveren Kerst t/m 20-12-2022 tot uiterlijk 18.00 uur*
Inleveren Oud&Nieuw t/m 27-12-2022 tot uiterlijk 18.00 uur*
*Dit geldt voor zowel de bestelformulieren als online bestellingen!

AANTAL

per stuk of per mandje
per stuk of per mandje
per stuk of per mandje

Dessertjes

Mini
Mini
Mini
Mini

Extra opmerkingen:

Opgenomen door:

Sixpack tapasschaal
AANTAL

0 KERST

					0 OUD & NIEUW

BAKJES

per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje

Deze bestellijst is voor: 		

* Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van deze bestelling.

Gerookte wilde Alaska zalm
Gerookte zalmsnippers
Gerookte palingfilet
Gerookte forelfilet
Gerookte zalmfilet
Gerookte heilbotfilet
Gravad Lachs

Japanse Lekkernijen

Tonijn sashimi
Zalm sashimi
Tonijncarpaccio
Zalmcarpaccio
Trio van sashimi
Sashimi XL
Sushi Adoju
Sushi Kal Ali
Sushi Hati
Sushi Zyuu
Sushi Ulni

Tussenstation Vis

GRAM

AANTAL

Wij werken met liefde en met verse producten. Wij zijn trots op ons
werk en verzoeken u de producten van voldoende koeling te voorzien
tijdens het transport naar huis om zo de kwaliteit van onze producten
te behouden.

Molendijk 20 • 3262 AK Oud-Beijerland
T 0186-612160 E info@visspeciaalzaakaandekant.nl
www.visspeciaalzaakaandekant.nl
visspeciaalzaakaandekant
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

