
eenheid prijs aantal eenheid prijs aantal

VERSE VISSOORTEN: GEPELDE GARNALEN EN GAMBA'S:

tongfilet                                                      kilo 67,50€    gepelde hollandse garnalen bakje a 150 gr. 5,90€     

sliptongetjes                                            kilo 21,50€    gepelde grote noorse garnalen bakje a 200 gr. 6,50€     

noorse zalmfilet met huid                      kilo 23,50€    gekookte gamba's met kop vers bakje a 500 gr. 7,50€     

noorse zalmfilet zonder huid               kilo 24,50€    gepelde rauwe gamba's        zak a 1 kilo 15,00€   

tonijn biefstuk                                        kilo 39,50€    argentijnse gamba's rauw doosje a 800 gr. 18,00€   

tarbotfilet                                                     kilo 48,50€    grote tiger gamba's met kop XXXL   kilo 47,50€   

grietfilet                                                      kilo 42,50€    black tiger gamba's met kop doos a 1 kilo 12,95€   

scholfilet zonder huid kilo 17,95€    white gamba's nr. 2                          kilo 25,00€   

zeeduivelfilets                                           kilo 35,00€    garnalen spiesjes per doos a 10 stuks 15,00€   

zeewolffilets                                           kilo 26,50€    

zeebaarsfilets                                           kilo 17,50€    HARING EN SALADES:

doradefilets                                           kilo 17,50€    hollandse nieuwe haring per 3 stuks 6,00€     

wilde zalmfilet alaska red sockeye     kilo 29,50€    tonijnsalade bakje a 200 gr. 3,99€     

zwaardvis steaks vers                           kilo 29,50€    krabsalade bakje a 200 gr. 3,99€     

hollandse kabeljauwhaas met huid                       kilo 23,50€    zalmsalade bakje a 200 gr. 3,99€     

hollandse kabeljauwhaas zonder huid                 kilo 24,50€    kerst salade surimi bakje a 200 gr. 4,75€     

tonijn sashimi saku blok 300-400 gr. kilo 39,50€    hollandse garnalen salade      nieuw bakje a 200 gr. 6,50€     

rivierkreeft salade                       nieuw bakje a 200 gr. 5,75€     

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN: scampi salade                            nieuw bakje a 200 gr. 5,75€     

vongole veraci   netje à 1 kg.        netje a 1 kilo 15,95€    makreel 'pikantje' salade          nieuw bakje a 200 gr. 3,75€     

kokkels  netje à 1 kg                     netje a 1 kilo 10,95€    

mosselen per 1 kilo                           bak a 1 kilo 4,95€      SPECIALITEITEN:

coquilles st. jacques vers bakje a 250 gr. 8,75€      king krabvlees gekookt blokje a 400 gr. 46,50€   

coquilles st. jacques diepvries bakje a 250 gr. 8,00€      snowkrab vlees gekookt blokje a 400 gr. 18,95€   

oesters creuses zeeland           per 12 stuks. 14,00€    kingkrabpoten gekookt heel               kilo 67,50€   

oesters fines claires normandie per 12 stuks. 14,00€    schol/zalmrolletjes á 100 gram kilo 1,75€     

oesters gillardeau bretagne      per 6 stuks 11,70€    zalmforelkaviaar oranje potje a 100 gr. 11,95€   

kreeften 400-500 gram levend        kiloprijs dagprijs kaviaar arenkha zwart potje a 120 gr. 17,50€   

zalmrollade gevuld    ca.500 gr.           kilo 25,00€   

GEROOKTE VISSOORTEN: bretonse vissoep pot a 1 liter. 6,95€     

hele gerookte zalmzijde heel kilo 24,50€    hele gekookte kreeft diepvries per stuks a 300 gr. 9,95€     

hele gerookte zalmzijde voorgesneden kilo 26,95€    wakamé salade d.v. pakje a 250 gr. 2,95€     

hele zalmzijde warm gerookt (schepzalm) kilo 27,50€    graved lachs saus (mosterd-dille) per potje 3,50€     

gerookte  zalm eigen rokerij   per pakje a 250 gr. 7,50€      cocktailsaus klein per klein bakje 0,50€     

warm gerookte zalmstukken         kilo 35,00€    krabscharen 'surimi' in knofllookolie bakje a 100 gr. 2,80€     

warm gerookte botervisstukken    kilo 28,00€    scampi's in knoflookolie  bakje a 100 gr. 3,95€     

gerookte forelfilet per pakje a 125 gr. 3,50€      koolzaad olie 'brassica culinair' per fles 7,95€     

gerookte super palingfilet per          per pakje a 100 gr. 6,95€      ansjovisfilets in olie                 bakje a 100 gr. 1,75€     

gerookte makreelfilet peper/naturel per 100 gr. 1,75€      ansjovisspiesjes in olie             bakje a 100 gr. 1,75€     

gerookte heilbot                      per pakje a 100 gr. 3,95€      gerookte ansjovisfilets             pakje a 100 gr. 1,95€     

gemarineerde dille zalm      per pakje a 100 gr. 5,95€      

per mail naar : henk@vishandel.nl   per telefoon : 033-2544677   per post  :  Ansjovisweg 34, 3751 BL  Spakenburg

KERST BESTELLIJST

Wij wensen u fijne Kerstdagen, en een smakelijk en gezond 2019

Laatste besteldag is donderdag 20 december

Afhalen op zaterdag 22 december of maandag 24 december tot 13.00 uuur

Naam:………………………………………….  Tel nr:……………………………………          Afhalen :      zaterdag / maandag 


