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Huisgemaakte  
schotels

en salades

Bestellijst

2019

Aan de Kant 

luxe proeverij

Een selectie van overheerlijke  

vislekkernijen: Hollandse garnalen,  

rivierkreeftjes, zalm, palingfilet, gerookte 

heilbotfilet, gravad lachs en schillerlocken. 

Verpakt in een luxe geschenkdoos.

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, schillerlocken, gerookte zalmstukjes,  

paling en gamba's in aïoli. 

Gourmetschotel

De gourmetschotel is een zeer complete schotel met de 

volgende vissoorten: tonijn, zalm, spiesjes,  

gambaspiesjes, witvis, surf & turf, gemarineerde  

vissoorten en roerbak.

Zalmschotel 

Frisse salade. Rijkelijk opgemaakt met  

onder andere forel, zalm, sprotfilet, makreel,  

brado en garnalen.

Land & Sea schotel 

 Een smaakvol opgemaakte schotel 

van diverse salades, vis, tapas en 

vleeswaren. Voor elk wat wils.

Huisgemaakte schotels 

Gourmetschotel  aantal personen:  ____________  

Land & Sea schotel  aantal schotels:  ____________

Blokje om Oud-Beijerland  aantal schotels:  ____________

Luxe Proeverij  aantal schotels:  ____________

Zalmschotel  aantal personen: 4 pers. / 6 pers.

Fijne
feestdagen!



VERSE VIS Aantal  Gram 
Kabeljauw  *filet / haasje  _______   _______
Zalm  *filet / met huid   _______   _______
Tarbot  *heel / filet / met huid   _______   _______
Roodbaars  *filet / met huid  _______   _______
Dorade  *heel / filet / met huid  _______   _______  
Zeebaars   *heel / filet / met huid  _______   _______
Schol   *heel / filet / met huid  _______   _______
Zeeduivelfilet  _______   _______
Tong groot  _______   _______
Tong middel  _______   _______
Sliptong  _______   _______
Tongfilet  _______   _______
Heilbotfilet  _______   _______
Zeewolffilet  _______   _______
Tonijnfilet  _______   _______
Zwaardvisfilet  _______   _______
Wilde Alaska zalm   _______   _______
Tongrolletjes met zalm  _______   _______
Scholrolletjes met zalm  _______   _______

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN  Gram
Hollandse garnalen _______
Noorse garnalen _______
Jumbo garnalen _______
King crab poten _______ 
Rivierkreeftjes  _______
Gamba’s in pestomarinade _______
Gamba’s in knoflookolie _______
Gamba’s in aïoli _______
Mosselen (gekookt)  _______
Mosselen (vers, maat: super) per kilo _______
Wulken  per kilo _______
Amandes  per kilo _______
Vongole  per kilo _______
Kokkels  per kilo _______
Coquilles  per stuk _______

Japanse Lekkernijen

Tonijn sashimi  ________
Zalm sashimi  ________
Sashimi trio  ________
Sashimi XL  ________
Sashimi deluxe  ________ 
 

 

 
OVENSPECIALITEITEN (per ovenschaal verpakt) Aantal   
Zalmrollade  ca. 450 gram  ________
Kabeljauwrollade  ca. 450 gram ________
Zeebaars AAN DE KANT  2 personen ________
Zeeduivel medaillon  per stuk  ________
Duivelspotje met gamba's  1 persoon ________
Gevulde coquille schelp ________
Super-de-luxe kreeftenschotel ________

SALADES UIT EIGEN KEUKEN   Gram
Tonijn-americansalade  ________
Zalmsalade  ________
Krabsalade  ________
Kreeftensalade  ________
Makreel-americansalade  ________
Noordzeesalade  ________
Forel-champagnesalade  ________
Kerstsalade  ________
Hollandse Noordzee garnalensalade  ________
Tonijn-pestosalade  ________
Coquille-truffelsalade nieuw!  ________

GeROOKTE VIS   Gram
Gerookte wilde Alaska zalm  ________
Trio van paling, zalm en Hollandse garnalen  per bakje ________
Gerookte zalmsnippers  ________
Gerookte palingfilet  ________ 
Gerookte forelfilet  ________
Gerookte sprotfilet  ________
Gerookte zalmfilet  ________
Gerookte heilbotfilet  ________

DIEPVRIES        Gram
Gamba’s heel  ________
Rauwe gamba’s ongepeld / gepeld  ________
Krabsticks  ________
Langoustines  ________

VissoepeN  Aantal 
Verse kreeftensoep  0,5 liter ________
Bretonse vissoep  0,5 liter ________
Bouillabaisse   0,5 liter ________

OESTERS (mandje à 12 st.) Aantal
Fines de claires Normandië  ________
Zeeuwse creuses  ________
Platte zeeuwse  ________

UW GEGEVENS

Naam  __________________________________________________________

Telefoonnummer__________________________________________________

Adres ___________________________________________________________

Woonplaats ______________________________________________________

E-mail * ________________________________________________________

Bestelling wordt opgehaald d.d. ____________________________________

Bestelling wordt bezorgd d.d. ______________________________________

Kijk voor onze bezorgvoorwaarden op visspeciaalzaakaandekant.nl/bezorgservice

Opmerkingen ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Opgenomen door:  __________________Ingepakt door __________________
 

Tip! Bestel tijdig en voorkom teleurstellingen!  
Inleveren mogelijk t/m 20-12-2019 (tot uiterlijk 12:00 uur). 

 

Samen

genieten!

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

*  Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor eventuele correspondentie m.b.t deze bestelling. 
 

	Ja! Ik wil wel op de hoogte gehouden worden rondom de feestdagen. 


