NIEUW! www.koelewijnvis.nl
Bellen kan op 06-54730705 of bestellen
via de bestellijst op onze website.

HAPJES SCHOTELS (min. 2 personen)
Op deze schotel al onze topproducten. Ideaal voor een borrel, feestje of bij
de lunch. Op eikenhout huisgerookte paling, makreel, zalmforel, koudgerookte zalm,
rivierkreeft, Hollandse garnalen, scampi’s in knoflook, 3 verschillende vissalades en
onze vers schoongemaakte haringen (apart verpakt).
Prijs per persoon € 17,50

GOURMET SCHOTELS (min. 3 personen)
6 soorten vis € 7,50 p.p., 8 soorten vis € 10,00 p.p
Als er is iets is wat u heel graag heeft of juist absoluut niet, laat het ons weten!
Alle schotels worden op maat gemaakt!

OESTER PROEVERIJ 12 stuks
3 Oosterschelde creuses, 3 Grevelingen creuses, 3 Fin de Claire en 3 platte
Zeeuwse oesters inclusief beschrijving en wijnadvies € 15,00

SASHIMI PAKKET kant en klaar
Om direct te serveren: Albacore tonijn, wilde zalm, zeewiersalade (wakamé) en
wasabi (voor ongeveer 4 personen) € 19,95

ROERBAKSCHOTELS in diverse varianten
o.a. Spaanse, Franse, Thaise, penne, bami, paella: € 7,95 per 500 gram

TRUFFEL GRATIN
Een heerlijke aardappelgratin met truffel, kabeljauw, zalm en garnalen. Een minuut
of 20 in de oven en kan zo op tafel als maaltijd of bijgerecht. € 6,00 per bakje

AFHALEN BESTELLINGEN OP zaterdag 23 en 30 december:
markt Weert (van 9.00 tot 14.00u), markt Best (09.00 tot 13.00u)
en onze bedrijfshal (15.00-16.00u)
Of op andere dagen op een van onze andere markten.

SPECIALE AANBIEDINGEN (alleen geldig indien vooraf besteld)
Schaaltje gamba’s op zeekraal
Huisgerookte palingfilet
Salades uit eigen keuken
Roodbaarsfilet
Tongfilets
Verse wilde zalmmoten
Zeebaarsfilet
Super zeekraal
Franse gamba’s (niet ingevroren )
Rivierkreeftjes in knoflook-kruiden olie
Rauwe gepelde grote gamba’s
Snoekbaarsfilet
Kabeljauwhaasjes
Wilde dorade (±500 gram per stuk)
Zeewolf of zeeduivel
Op eikenhout huisgerookte makreel
Verse coquilles St Jacques

per stuk
100 gram
per bakje € 3,50 en 3 voor
6 voor
Groot 6 voor
kilo
6 voor
100 gram
AANRADER !! 100 gram
100 gram
100 gram
100 gram
Klein 6 voor € 10,00 - Groot 4 voor
per kilo
100 gram
per stuk, groot!
100 gram
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NIEUW!
www.koelewijnvis.nl
Vragen of bestellen
info@koelewijnvis.nl
tel 06-54730705
HIERONDER AANGEVEN WAAR U UW
BESTELLING WENST AF TE HALEN:
Afhaal bedrijfshal
23 december

zaterdag 23 december
markt Weert (09.00-14.00u)

zaterdag 23 december
markt Best (09.00-13.00u)

Afhaal bedrijfshal
30 december

zaterdag 30 december
markt Weert (09.00-14.00u)

zaterdag 30 december
markt Best (09.00-13.00u)

Andere markt:

Datum:

ONZE BEDRIJFSHAL IN NUENEN IS GEOPEND
OM BESTELLINGEN AF TE HALEN OP:
Zaterdag 23 EN 30 DECEMBER
(tussen 15.00 en 16.00u, andere tijden in overleg)
Adres: den Binnen 7, 5674 TW NUENEN

HIERONDER UW BESTELLING INVULLEN:
Sashimi pakket
Hapjes schotel TOPPER
Gourmet/steengrill 6 soorten vis
Gourmet/steengrill 8 soorten vis
Vissoep helder/ gebonden, per 1/2 L verpakt
Zeekraal (bakje ± 150 gram)
Mosselen klein-middel-groot
Oesterproeverij 12 stuks
Hollandse garnalen
Gerookte ierse palingfilets
Gerookte zalmfilet
Warm/ koud gerookte finse regenboogzalm
Salade (tonijn-zalm-noordzee-krab)
Franse gamba
Gamba’s op zeekraal
Wrap
Roerbakschotel
Bami/ paella/ penne
Truffel gratin, kabeljauw, zalm en garnalen

st
Roodbaarsfilet (per 4 stuks)
pers
Tongfilets groot (per 6)
pers
Tonijnbiefstuk à
gram
pers
Wilde zalm filet à
gram
liter
Grietfilet
bak
Tarbotfilet
kilo
Heilbotfilet
st
Zeebaarsfilet
gr
Zeeduivel/zeeduivel
gr
Dorade/zeebaars heel
gr
Kreeft à
gram
gr
Scampi gepeld klein-groot
bak
Rivierkreeftjes
gr
Coquilles St Jaques
st
Karper
st
gr
bak		
bak

Wat er niet staat kunt u ook zelf invullen, we hebben het allemaal !

naam:		
adres:		

- VOORKOM TELEURSTELLING EN BESTEL OP TIJD !!
- WIJ VERPAKKEN DE VIS ALTIJD VACUUM IVM HOUDBAARHEID
- DE SCHOTELS ZIJN VERPAKT IN HANDIGE DOZEN

telefoon:
e-mail:
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