
zalmsensatie
Warm en koud gerookte zalm op 
een bedje van rucola. 

tonijn tataki
Licht gegrilde verse tonijnfilet met 
heerlijke huisgemaakte kruiden-
korst. 

zalm tataki
Licht gegrilde verse zalmfilet met 
heerlijke huisgemaakte kruidenkorst 

gyoza
Japanse Dumplings met garnalen 
vulling. 

fiesta-wraps
Wrap gevuld met zalm, krab, verse 
sla, huisgemaakte dressing en  pijn-
boompitjes. 

zalm-wraps
Wrap gevuld met zalm, verse sla en 
huisgemaakte dressing. 
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altijd verzekerd van verse vis
Elke dag aanvoer van verse vis. Wat we niet hebben,
bestellen we voor morgen.

• Tarbot
• Heilbot
• Zeeduivel
• Roodbaars

• Zwaardvis
• Kabeljauw
• Tong
• Gamba’s

• Schol
• Schelvis
• Mosselen
• Zeebaars

• Zalm
• Zalmfilet
• Tonijn
• Dorade

amuses
Keuze uit: zalm, krab, 
tonijn en kreeft. 

vissoepen
 Volendammer vissoep, kreeftensoep, 
Thaise currysoep, kabeljauw mosterd 
soep, zalm asperge soep en  
bouillabaisse soep. 

stokbrood
Vers afgebakken.

        per stuk

€  2,50

          0,5 liter

€  5,25

 

de lekkerste
visschotels

v o o r  e l k e  g e l e g e n h e i d

krokante sushirol
Gebakken sushirol met krab en 
zalm.



hors d’euvre 
Heerlijk belegd met: frisse huis- 
gemaakte zalmsalade, gerookte 
palingfilet, Hollandse garnalen, 
gerookte zalm, gerookte makreelfilet, 
gerookte forelfilet, noorse garnalen
en  warm gerookte zalm. 

Klein (4-5 personen) € 52,50 
Middel (6-7 personen) € 77,50 
Groot (8-9 personen) € 99,50 

rondje langestraat 
Heerlijk belegd met: gerookte 
palingfilet, gerookte zalm, gerookte 
makreelfilet, warm gerookte zalm en 
Hollandse garnalen.

salade trio 
Keuze uit: frisse huisgemaakte 
zalmsalade, pure zalmsalade, krab-
salade, tonijnsalade, kreeftsalade, 
Volendammer salade, makreelsalade, 
haring biet salade en haring in dille salade. 

gourmetschotel 
Heerlijk gevuld met verschillen-
de verse vissoorten: Tonijn, Zalm, 
Kabeljauw, Gamba’s, Coquille’s 
en 2 verschillende marinades.

haringschotel 
Vers gesneden en netjes opge-
maakt met uitjes en augurk. 
Prijs afhankelijk van het aantal.

2 persoons visschotel 
Heerlijk belegd met: frisse huis- 
gemaakte zalmsalade, gerookte 
palingfilet, Hollandse garnalen, 
gerookte makreelfilet en warm 
gerookte zalm.

six-pack 
Heerlijk belegd met: frisse huis- 
gemaakte zalmsalade, krabsalade, 
tonijnsalade, gerookte palingfilet, 
gerookte zalm en gerookte 
makreelfilet.

borrelschotel 
(±30 hapjes) 
Gevuld met Gyoza (Japanse 
dumplings), zalmwraps, 
heilbot-zalm paté, wrapfiesta
en krokante sushi rolletjes. 

zalmsalade
schotel
Frisse huisgemaakte
zalmsalade.

250 gram € 3,95
500 gram € 7,45vleeswarenschotel 

Belegd met heerlijke huzarensalade 
en diverse vleeswaren. 

Als maaltijd voor 5 personen
Als hapje voor 8-9 personen

gebakken visschotel 
Heerlijk gevuld met: gebakken kibbeling, 
visfriet, gamba’s, tongfilet in bombay-bali 
saus & kabeljauw in zwarte-bonen saus. 
Geserveerd op een ovenbestendige 
aluminium schaal. 

Visschoteltje
Volendammertje
Met frisse huisgemaakte zalmsalade, 
gerookte zalm, gerookte palingfilet, 
gerookte makreelfilet en warm 
gerookte zalm. 

Garnalenmix 
Met Hollandse garnalen, rivierkreeft, 
noorse garnalen en krab. 

€  59,95

€  29,95

€  25,95

€  24,95

€  34,95

€  10,95

€  49,95

            p.p.

€  12,95

        per stuk

€  2,60

            1 kilo

  €  14,90

          vanaf

€  52,50


