10.

Sushi

Uzelf of anderen culinair trakteren?
Wij hebben de originele oplossing
voor u. Wat denkt u van overheerlijke
verse sushi? Wij leveren een selectie
met uitsluitend verse ingrediënten.
Zo wordt elke traktatie culinair
genieten.

prijs per Sushi

1,95

Gourmetschotel

Heerlijke combinatie verse vis en
gamba’s uit ons assortiment. De
samenstelling kan wijzigen.

prijs per schotel

12,95

11.

Salade Carrousel

Heerlijke combinatie van onze beste
salades voor op (stok)brood, toast
of bij de BBQ. Met krab, makreel,
garnalen, tonijn en zalm.
De samenstelling kan wijzigen.

prijs per schotel

22,50

12.

Visschotel “Martha”

Deze gemengde visschotel bezit ieder
ingrediënt wat elke maaltijd tot een
feest maakt. Deze schotel is opgemaakt
met onder andere: Hollandse en
Noorse garnalen, gerookte zalm,
gerookte palingﬁlet, gerookte heilbot,
zalmrolletjes en onze homemade
zalmsalade.

prijs per schotel

43,95

let op: 2 dagen productietijd

Bezorgen? Geen probleem!

Het is ook mogelijk om uw schotel helemaal naar eigen wens op te maken. Vraag naar de mogelijkheden
bij onze medewerkers. Alle schotels (m.u.v. schotel nr. 5, 7, 10, 11 en 12) worden standaard geleverd
op statiegeldschalen. Het statiegeld bedraagt € 4,00 per schaal. Het is eventueel mogelijk om
wegwerpschalen te gebruiken, gelieve dit te vermelden bij uw bestelling.

Bezorgkosten binnen Bergen op Zoom
Bezorgkosten buiten bergen op Zoom

www.visliefhebber.nl

2,50
5,00

visschotels
&Vissalades
Visgilde
Oosterschelde

Prijswijzigingen voorbehouden

9.

Visgilde Oosterschelde

Lombardenstraat 2 • 4611 VZ Bergen op Zoom
0164 25 55 24 • Info@visgildeoosterschelde.nl
www.visgildeoosterschelde.nl

Visgilde De Zeeland

Markiezaatsweg 11b • 4615 PA Bergen op Zoom
0164 70 02 60 • Info@visgildedezeeland.nl
www.visgildedezeeland.nl

1.

Luxe gemengde
visschotel

Een heerlijk rijk gevulde luxe
visschotel met diverse soorten vis
zoals: Hollandse en Noorse garnalen,
gerookte zalm, gerookte palingﬁlet,
gerookte heilbot, huisgemaakte
vispaté, gestoomde makreelﬁlet,
gestoomde zalm en gepelde ecrivises.
Deze schotel bevat voor ieder wat
wils en is een waar genot voor elke
gelegenheid.
Vanaf 4 pers.

prijs p.p.

18,95

2.

Gemengde visschotel
met salade

Deze gemengde visschotel bezit
ieder ingrediënt wat elke maaltijd
tot een feest maakt. Deze schotel
is opgemaakt met: Hollandse en
Noorse garnalen, gerookte zalm,
gerookte palingﬁlet, gerookte heilbot,
huisgemaakte vispaté, gestoomde
makreelﬁlet, gestoomde zalm en
gepelde ecrivises. Tevens kunt u
kiezen uit huisgemaakte zalm- of
huzarensalade.
Vanaf 4 pers.

prijs p.p.

17,95

3.

Luxe vleesschotel met
huzarensalade

4.

5.

Luxe gourmet-,
fondueschotel

Deze vleesschotel is heerlijk in
combinatie met diverse visschotels.
Tevens dient deze schotel als
uitstekend alternatief voor vis. Deze
goedgevulde vleesschotel is een waar
feest voor de vleesliefhebber en bevat
ondermeer: Zeeuws spek, roompaté,
ham, gekookte Gelderse worst,
bamiballetjes en satéballetjes.

Gourmetten of fonduen wordt culinair
genieten met deze luxe schotel. Wij
hebben voor u de lekkerste vissoorten
geselecteerd zoals: zalm, kabeljauw,
tonijn, gamba, botervis, tilapia en
scholﬁlet. Bij de gourmetschotel
zijn deze vissoorten gemarineerd
of gepaneerd. Bij de fondueschotel
worden deze vissoorten naturel
gepresenteerd.

Vanaf 4 pers.

Vanaf 4 pers.

prijs p.p.

16,95

prijs p.p.

12,50

Huzarenschotel

6.

Luxe hapjesschaal

Deze huzarenschotel is te nuttigen
als een heerlijke maaltijd voor 1 á 2
personen en is tevens een genot voor
het oog. Daarnaast is deze schotel een
heerlijke aanvulling bij de borrel. Deze
schotel is opgemaakt met: Hollandse
garnalen, zalmpaté, gerookte paling
en gerookte zalm.

Wat te vieren? Verras uw gasten met
deze lekkere variatie van vishapjes. Wij
hebben de heerlijkste vishapjes voor
u geselecteerd zoals: gerookte zalm,
gerookte heilbot, gerookte palingﬁlet,
zalmrolletjes, gevulde tomaatjes met
Hollandse garnalen, gevuld eitje en
haring op roggebrood.

3-4 personen.

Vanaf 30 hapjes.

prijs per schotel

21,95

Prijs per hapje

2,25

7.

8.

Tapasschotel

Verwen uzelf met deze overheerlijke
tapasschotel en waan uzelf in
mediterrane sferen. Deze schotel
is rijk gevuld met: gemarineerde
ansjovisﬁlets, gemarineerde gamba’s,
ansjovisspiesjes, diverse soorten
olijven, krabscharen, zongedroogde
tomaatjes en gepelde ecrivises.

prijs per schotel

25,00

Visvorm saladeschotel

Deze mooi opgemaakte saladeschotel
is een heerlijke toevoeging bij
elke schotel. U heeft de keuze uit
zalmsalade of huzarensalade. Deze
schotel wordt prachtig opgemaakt
en gegarneerd op een visvormige
schotel.

Prijs per schotel

25,00

