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Ov tels van
Vissc hiossertje!
‘t V

Naam

Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer

Welke schotel wilt u bestellen?
Schotel ‘t Vissertje voor

personen à € 17,50

Gourmet/fondueschotel voor

personen à € 13,50

Visschotel van de chef

schaal/schalen à € 42,50

Hapjesschotel

schaal/schalen à € 39,50

Haringschaal met 15 haringen

schaal/schalen à € 30,-

Haringschaal met 25 haringen

schaal/schalen à € 50,-

Haring op roggebrood 30st.

schaal/schalen à € 27,50

Haring op roggebrood 42st.

schaal/schalen à € 39,50

Vooruit betaald

nog te betalen

Ik wil mijn bestelling graag ophalen op:
Datum

tijdstip

Houdt u er rekening mee dat u uw schotel minimaal 3 dagen van te voren moet

Verwen uzelf en uw gasten met een van onze visschotels. Voor iedere gelegenheid

bestellen en dat er vooraf afgerekend moet worden?

een heerlijke visselectie, feestelijk gepresenteerd op schaal. Onze schotels worden
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kort tevoren bereid met dagverse ingrediënten van eersteklas kwaliteit.

€ 17.50p.p.

‘t Vissertje schotel
Een exclusieve visschotel voor de
echte visliefhebber. Deze schotel
bestaat uit de volgende specialiteiten: zalmsalade, gerookte zalm,
gerookte paling, hollandse nieuwe, jumbo garnalen, crabchuncks,
gerookte forel, tonijn en clariasfilet.
De schotel wordt natuurlijk professioneel opgemaakt, en is samengesteld als maaltijd. D.w.z. dat er per
persoon 250 gram salade en 250
gram garnering wordt gerekend. Dit
is heel ruim dus als het als hapje
erbij is, of als er kinderen in uw
gezelschap zijn reken dan de helft.

Let op! minimaal aantal personen per schotel is twee!

€ 13.50p.p.Gourmet of fondueschotel
Deze visschotel is samengesteld
uit acht soorten verse vis o.a.,
kabeljauwfilet, zalmfilet, tilapiafilet. Verder wordt er een
keuze gemaakt afhankelijk van
het seizoen. Daarnaast krijgt u
bij deze schotel 3 soorten
sauzen en twee soorten
kruiden. Deze schotel
is als maaltijd
samengesteld
u krijgt per
persoon 275
gram visfilet.

Let op! minimaal aantal
personen per schotel is twee!

Schotel Van de chef
Puur vis! Gewoon lekker, deze schotel zet u op tafel en uw gasten zullen smullen! Erg leuk bij een buffet
of als voorgerecht voor 4 of 5 personen met stokbrood. Deze schotel
bestaat uit gerookte zalm, gerookte
forel, jumbo garnalen, gerookte paling, crabchunks, clariasfilet, hollandse nieuwe en gerookte makreel.
De hoeveelheid vis op deze schotel
is 800 gram, en de schotel wordt
natuurlijk feestelijk opgemaakt.

€ 42.50 p/st.

€ 39.50 p/st.

Hapjes schotel
Een feestelijk opgemaakte schaal
met hapjes die u direct kunt
serveren. De hapjes bestaan uit:
Warm gerookte zalm, gerookte
makreelfilet, clariasfilet, vissoesje,
warm gerookte botervis, roggebrood met hollandse nieuwe, zalmverrassing. Schaal met 42 hapjes.

Haringschaal
15 haringen op schaal naar keuze, met of zonder staart € 30,25 haringen op schaal naar keuze, met of zonder staart € 50,Hollandse nieuwe op roggebrood.
U hebt de keuze uit een schaal met 30 hapjes voor
€ 27,50 of een schaal met 42 stuks, voor € 39,50.

Blijft altijd ongelofelijk lekker, onze eerste klas haring op schaal!

