Voor de fijnste vis

VISHANDEL NOORDZEE

Een gezond feest vieren
MET SMAAKVOLLE VIS

Vishandel Noordzee Ce
ntru

Nieuwe Ginnekens traat

De warmte van een huis vol familie, vrienden en
kennissen. Vanuit de keuken komen de heerlijke geuren
van gerechten die in bereiding zijn. De gezelligheid van
een mooi gedekte tafel. Tijd om te genieten dus van
heerlijke visgerechten.

8, 4811 NR Breda, Tel . 076

ONZE OPENINGSTIJDEN
Maandag
Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
Zondag
12.00 - 17.00 uur

m

-5215777

Ook dit jaar helpen we u graag met het op tafel
zetten van de lekkerste visgerechten. We hebben een
uitgebreid assortiment schotels en salades voor u klaar
staan. Heerlijk om uit te delen en een lust voor het
oog. Altijd rijkgevuld en ruim gegarneerd.
We helpen u ook graag bij het maken van specialiteiten
op maat. Wilt u bijvoorbeeld een vongole pasta, paella,
hapjesschotel, fruit de mer (zelf samengesteld), sushi,
sashimi, quiches met tonijn of zalm, amuseglaasjes,
vistaarten, gepocheerde zalm, oesters of heel wat
anders? We denken graag met u mee, geven advies en
stellen de lekkerste gerechten voor u samen. U hoeft
het alleen maar te vragen.

Tot ziens in onze winkel!
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Samen delen en genieten
Al 32 jaar

UW VISSPECIALIST IN BREDA!
info@vishandelnoordzee.nl
www.vishandelnoordzee.nl

Partyschotel deluxe *
Meloen met IJslandse garnalen, tomaatjes
met Hollandse garnalen, gerookte zalmfilet,
gerookte palingfilet, gerookte makreelfilet,
gerookte forelfilet, heilbotzalmrol en gestoomde zalmfilet.
per persoon €

Haringschotel *
Vers gesneden haring, desgewenst aan de staart
of in stukjes vanaf 10 stuks. Leuk gegarneerd met
gesnipperde uitjes en zuur.
per schotel €

21,95

25,00

Visgourmetschotel *
Luxe gourmet met tonijnfilet, coquille, zalmfilet, Argentijnse wilde gepelde garnalen,
heilbotfilet en zeewolffilet
per persoon €

14,95

Vlees/vis schotel *
Heerlijke schotel voor de
vis- en vleesliefhebber,
met gerookte zalmfilet,
garnalen, gerookte forelfilet, gerookte gekruide
makreelfilet, gesneden
fricandeau, gesneden kipfilet, gebraden
kipkluifjes en Indische balletjes.

Luxe hors-d’oeuvre *
Schotel met zalmspijs
of huzarenspijs, gegarneerd met gerookte
palingfilet, gerookte
zalmfilet, haring, rivierkreeftenstaartjes, heilbotzalmrol en diverse
andere vissoorten.
per persoon €

per persoon €

16,95

Wrapschotel
Schotel met diverse gesneden
wraps gevuld met naar wraps naar
wens: krab, garnalen, tonijn en/of
gerookte zalmfilet.
per schotel vanaf €

15,00

(3 tot 4 personen)

17,95
Vleesschotel *

Luxe hapjesschotel *
Overheerlijke schaal met uitsluitend gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet en gevulde
tomaatjes met Hollandse garnalen.
per persoon €

24,95

Saladeschotel vlees met stevige rundvleesspijs gegarneerd
met brie, gerookte ham met
asperges, gesneden kipfilet,
Indische balletjes en Brugse
gehaktbrood met mosterd.
per persoon €

* Schotels maken wij vanaf 3 personen, prijswijzigingen
en zetfouten voorbehouden.

14,95

Fruit de mer schotel *
De vruchten uit de zee op een mooie schaal,
waaronder: gekookte kreukels, gepocheerde
gamba`s, oesters, vongole, mosselen, zeekraal en natuurlijk kreeft.
per persoon €

32,50

Meerprijs met kingkrab
poten + € 6,50

