
LUXE SALADES
De salades van MyVisstek zijn een feest op zich. Van luxe 

zalmsalade tot rundvleessalade, u weet niet wat u proeft. 

Wij gebruiken uitsluitend verse vis, vlees en garnering en 

overtreffen graag uw verwachting. Heeft u iets te vieren? 

Wilt u met de feestdagen goed voor de dag komen? 

Geef uw wensen aan ons door en wij maken het feest 

compleet!

Bekijk onze folder of bespreek uw wensen met ons: 

0183-501622. Een mailtje sturen mag natuurlijk ook!

WILT U LIEVER GOURMETTEN, 
 FONDUEN OF STEENGRILLEN?
Onze heerlijke visschotels zijn rijkelijk gevuld met gema-

rineerde garnalen, verse zalm, verse kabeljauw, verse 

tonijn, verse tilapia en nog veel meer! Bij een gourmet- 

of steengrillschotel zal naar wens een deel van de vis 

gemarineerd worden. Bij fondue krijgt u alle vis naturel. 

Geef door wat uw wensen zijn, dan zorgen wij voor een 

passende visschotel.  

DIRECT BESTELLEN
Wilt u meer weten of heeft u aanvullende wensen? Neem 

dan telefonisch contact met ons op: 0183-501622. Een 

mailtje sturen mag natuurlijk ook!

MYQUALITY
Bij MyVisstek streven we naar de allerhoogste kwaliteit. 

Uw oordeel is daarbij héél belangrijk. Beoordeel ons via 

het klantwaarderingsformulier op onze website.
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TOTAAL

TOTAAL GOURMET

Soort 150 gram 250 gram 350 gram

Aanvullende 
wensen:

U
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 naam
:

E-m
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m

er

W
ij gebruiken deze inform

atie voor het afronden van uw
 bestelling.

Stel uw eigen gourmet samen!

Knip uit en neem mee!

Zalmfilet ASC 4,50 7,25 10,50 

Zalmfilet gemarineerd ASC 5,25 8,00 11,25

Kabeljauwfilet MSC 4,50 7,25 10,50 

Kabeljauwfilet gemar. MSC 5,25 8,00 11,25

Scholfilet MSC 5,25 8,75 12,50 

Scholfilet gemarineerd MSC 6,00 9,50 13,25

Rauwe garnalen 4,50 7,50 10,50 

Rauwe garnalen gemar. 5,25 8,25 11,25

Pangasius 2,75 4,25 5,75 

Pangasius gemarineerd 3,50 5,00 6,50

Gekookte mosselen 2,75 4,50 6,25 

Gekookte mosselen gemarineerd 3,50 5,25 7,00

Gekookte garnalen 4,50 7,50 10,50 

Gekookte garnalen gemarineerd 5,25 8,25 11,25

Tonijn 6,50 10,75 15,00 

Tonijn gemarineerd 7,25 11,50 15,75
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Vis bestellijst 2020
WIJ BEZORGEN (IN OVERLEG) GRATIS BIJ U THUIS!

SOEPEN*
 liter Bouillabaisse      1 liter €  11,50 / 0,5 liter € 6,25
 liter Bretonse vis       1 liter € 10,00 / 0,5 liter € 5,50
 liter Paling-mosterd      1 liter €  12,50 / 0,5 liter € 6,75
 liter Kreeft        1 liter €  13,50 / 0,5 liter € 7,25
 liter Zalm-asperge      1 liter €  11,50 / 0,5 liter € 6,25
 liter Garnaal-champignon 1 liter € 11,50 / 0,5 liter € 6,25
 liter Zalm-groene asperge 1 liter €  11,50 / 0,5 liter € 6,25
 liter Garnaal-mossel  1 liter € 11,50 / 0,5 liter € 6,25
 liter Zalm-mosterd  1 liter €  11,50 / 0,5 liter € 6,25

*statiegeld weckpot € 2,-

VISSCHOTELS
Zalmsalade (zie pagina 3)      pers. €    
Luxe zalmsalade (zie pagina 3)     pers. €    
Luxe zalmsalade* (zie pagina 3)     pers. €    
(*zonder schaal & schelpdieren)
Gerookte visschotel (zie pagina 4)    pers. €    
Luxe gerookte visschotel (zie pagina 4)   pers. €    
Huzarensalade (zie pagina 5)     pers. €    
Rundvleessalade (zie pagina 5)     pers. €    

 pers. Luxe gourmet     p.p. € 13,50
Luxe gourmet zelf samenstellen (zie bestellijst pagina 11) 

 stuk(s) Zes luik      p.st. € 17,95
 stuk(s) Drie luik      p.st. € 9,95
 stuk(s) Luxe vishapje     p.st. € 7,49
 stuk(s) Luxe visslaatje     p.st.  € 4,59
 stuk(s)  p.st.  €    

VOORGERECHTEN, PATÉ’S, VISTAARTEN, 
 AMUSES etc.

 gram Terrine van zalm met kabeljauw p.100 gr. € 3,19
 gram Terrine van gepoch. zalm met zeeduivel p.100 gr. € 3,69
 gram Terrine van gerookte zalm(mousse)  p.100 gr. € 2,69
 gram Terrine van van Pacificcrab ‘Thais’  p.100 gr. € 3,19
 stuk(s) Visschelp Royale (zalm/witvis/garnalen) p.st.  € 5,95
 gram Tonijn-pomodori taart    p.100 gr. € 2,99
 gram Zalm-spinazie taart     p.100 gr. € 2,99
 stuk(s) Quiche zalm     p.st.  € 2,75
 stuk(s) Quiche kabeljauw    p.st.  € 2,75
 stuk(s) Quiche tonijn     p.st.  € 2,75
 stuk(s) Bootje met vis diverse smaken p.st.  € 3,25
 stuk(s) Amuseglaasje met  p.st.  €   
 stuk(s) Amuseglaasje met  p.st.  €   
 stuk(s) Amuseglaasje met  p.st.  €   
 stuk(s) Pastei gevuld met diverse soorten vis  p.st.  € 2,95
 gram Tonijn op Japanse wijze    p.100 gr. € 5,49
 gram Tonijn Takaki      p.100 gr. € 5,49
 cupje Sesamsaus      per cupje € 0,75
 cupje Oosterse pepersaus     per cupje € 0,50
 portie(s) Zalmtartaar      p.portie € 2,25
 portie(s) Zalmcarpaccio (á 60 gram)   p.portie € 4,25
 portie(s) Tonijncarpaccio (á 60 gram)  p.portie  € 4,25
 stuk(s) Portabella met zalm (ASC) (afbakken)  p.st. € 4,95
 stuk(s) Gevulde tomaat met tonijn   p.st. € 4,95
 stuk(s) Gevulde tomaat met zalm   p.st. € 4,95
 stuk(s) Bladerdeeghapje met zalm   4 st. € 5,50
 stuk(s) Bladerdeeghapje met kabeljauw  4 st. € 5,50

 stuk(s) Bladerdeeghapje met zeewolf  4 st. € 5,50
 stuk(s) Bladerdeeghapje met tonijn   4 st. € 5,50
 stuk(s) Bombe met gerookte zalm en Hollandse garnalen 

          p.st. € 3,75
GARNALEN etc.

 gram Hollandse garnalen    p.100 gr. dagprijs
 gram Roze garnalen      p.100 gr. € 2,79
 gram Rivierkreeftjes      p.100 gr. € 4,99
 gram Staartgarnalen      p.100 gr. € 4,39
 gram Gekookte mosselen     p.100 gr. € 1,89
 gram Zalm-monchou rolletjes    p.100 gr. € 5,25
 gram Krabsticks       p.100 gr. € 1,89

SCHEPSALADES VOOR OP BROOD EN TOAST
 gram Zalmsalade       p.100 gr. € 2,79
 gram Tonijnsalade      p.100 gr. € 2,59
 gram Kabeljauwsalade    p.100 gr. € 2,59
 gram Haringbietensalade     p.100 gr. € 2,29
 gram Garnalen in look     p.100 gr. € 3,99
 gram Hollandse garnalensalade   p.100 gr. € 4,49
 gram Noordzeesalade      p.100 gr. € 2,69
 gram Atlantissalade met garnalen en zalm p.100 gr. € 2,89
 gram Makreel-american salade   p.100 gr. € 2,79
 gram Zalm-american      p.100 gr. € 3,59
 gram Krabsalade       p.100 gr. € 3,19
 gram Kreeftsalade      p.100 gr. € 3,99
 gram Zeewiersalade      p.100 gr. € 2,19
 gram Forelsalade met champagne   p.100 gr. € 3,69
 gram Basissalade zalm     p.100 gr. € 1,39
 gram Basissalade tonijn     p.100 gr. € 1,39
 gram Basissalade rundvlees    p.100 gr. € 1,29

GEROOKTE VIS
 gram Paling wild Ierland (ESF) ind. leverbaar  p.100 gr.  € 5,89
 gram Palingfilet (ESF)      p.100 gr.  € 7,49
 gram Wilde zalmfilet ind. leverbaar   p.100 gr.  € 8,19
 gram Zalmfilet langgesneden(Schots)  p.100 gr.  € 6,49
 gram Zalmsnippers      p.100 gr.  € 4,89
 stuk(s) Makreel (MSC)      p.100 gr.  € 1,35
 gram Makreelfilet (MSC)     p.100 gr.  € 2,69
 gram Pepermakreel (MSC)     p.100 gr.  € 2,59
 gram Kruidenmakreel (MSC)    p.100 gr.  € 2,59
 gram Forelfilet       p.100 gr.  € 4,29
 gram Zalmmoot naturel (ASC)    p.100 gr.  € 4,69
 gram Zalmmoot lemon peper (ASC)   p.100 gr.  € 4,69
 gram Zalmmoot Sandalwood wiskey (tip) (ASC) p.100 gr.  € 5,99
 gram Brado (MSC)      p.100 gr.  € 1,89
 gram Sprotfilet       p.100 gr.  € 4,25
 gram Heilbotfilet       p.100 gr.  € 5,25
 gram Zalm Gravedlachs    p.100 gr.  € 5,25

MAALTIJDEN (oven/magnetron)
 personen Paëlla       p.p.  € 7,25
 personen Visbami      p.p.  € 6,95
 personen Ovenschotel  p.p. €   
 personen Ovenschotel  p.p. €   
 personen Ovenschotel  p.p. €   
 stuk(s) Aardappelgratin     p.st.  € 4,25
 gram Zalmrollade (ASC)     p.100 gr.  € 2,99
 gram Kabeljauwrollade (MSC)    p.100 gr.  € 2,99

BROODJES etc.
 stuk(s) Foccacia met zalm (afbakken)  p.st.  € 3,75
 stuk(s) Calzone met zalm/tonijn (afbakken)  p.st.  € 4,25
 stuk(s) Panini met zalm (afbakken)   p.st.  € 4,49
 stuk(s) Panini met tonijn (afbakken)   p.st.  € 4,49
 stuk(s) Zalm wrap      p.st.  € 3,49
 stuk(s) Tonijn wrap      p.st.  € 3,49
 stuk(s) Makreel wrap      p.st.  € 3,49
 stuk(s) Garnalen wrap     p.st.  € 3,75

VERSE VIS
 gram Roerbakschotel diversen soorten vis  p.100 gr. € 1,99
 gram Roerbakschotel garnalen    p.100 gr. € 3,69
 gram* Kabeljauwfilet (MSC) met huid  p.100 gr. dagprijs
 gram Kabeljauwfilet (MSC) platstuk/dikstuk  p.100 gr. dagprijs
 gram Zalmfilet (ASC) met huid    p.100 gr. dagprijs
 gram Zalmfilet (ASC) zonder huid   p.100 gr. dagprijs
 gram Zalmsteak (ASC) knoflook tuinkruiden  p.100 gr. dagprijs
 gram Wilde zalm (MSC) Red Sokeye   p.100 gr. dagprijs
 gram* Sliptong zonder huid    p.100 gr. dagprijs
 gram* Klein middeltong zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram* Groot middeltong zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram* Tonglaps zonder huid    p.100 gr. dagprijs

 gram* Tongfilet per 4 filets    p.100 gr. dagprijs

 stuk(s) Pangasius gemarineerd naar keuze  p.st. € 2,75

 stuk(s) Tilapiafilet gemarineerd naar keuze  p.st. € 3,25

 gram* Schol (MSC) vuil/schoon    p.100 gr. dagprijs

 gram Scholfilet (MSC) met huid/zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram Tonijnfilet sashimi kwaliteit   p.100 gr. dagprijs

 gram Stoofpaling (ESF) wild Ierland   p.100 gr. dagprijs

 gram Bakpaling (ESF) wild Ierland   p.100 gr. dagprijs

 gram* Regenboogforel (ASC) heel/filet  p.100 gr. dagprijs

 gram* Rode forel (ASC) heel/filet   p.100 gr. dagprijs

 gram* Dorade heel/filet     p.100 gr. dagprijs

 gram* Zeebaars heel/filet     p.100 gr. dagprijs

 gram Zeeduivel moot/filet     p.100 gr. dagprijs

 gram Zeewolffilet zonder huid    p.100 gr. dagprijs

 gram* Griet vuil/schoon     p.100 gr. dagprijs

 gram Grietfilet met huid/zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram* Heilbot vuil/schoon     p.100 gr. dagprijs

 gram Heilbotfilet met huid/zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram* Tarbot vuil/schoon     p.100 gr. dagprijs

 gram Tarbotfilet met huid/zonder huid  p.100 gr. dagprijs

 gram Botervis filet      p.100 gr. dagprijs

 gram*           gr. dagprijs

*= gewicht kan afwijken

Dit is slechts een greep uit de zee, vraag ons gerust!

SCHAAL EN SCHELPDIEREN
 kilo Mosselen NJ Bodemcultuur Super  p.kilo  € 6,95

 kilo Mosselen NJ Bodemcultuur Jumbo  p.kilo  € 11,50

 2 kilo Mosselen NJ Bodemcultuur Jumbo  p. 2 kilo  € 18,00

 gram Coquilles zonder schelp    p.100 gr. dagprijs

 stuk(s) Zeeuwse kreeft levend/gekookt  p.stuk dagprijs

 stuk(s) Canadese kreeft levend/gekookt  p.stuk dagprijs

HARING
 stuk(s) Haring       p.st.  € 2,10

 stuk(s) Haring       5 voor  € 10,00

 stuk(s) Haring op schaal (vanaf 10 stuks)  p.st.  € 2,10

 heel aan de staart /  in party stukjes

SUSHI 
 stuk(s) Sushi schaal Luxury   p.st.  € 49,95

 stuk(s) Sushi schaal Sushimi   p.st.  € 36,95

 stuk(s) Kerstboom (Christmas Special) p.st.  € 15,95

 stuk(s) Kerstschaal (Christmas Special) p.st.  € 32,95

 Uramaki hollandse garnalen   p.st.  € 1,90

 Uramaki kreeftenstaartjes    p.st.  € 1,90

 Uramaki kingcrabsalade    p.st.  € 1,90

 Uramaki zalm      p.st.  € 1,90

 Nigiri zalm       p.st.  € 1,90

 Nigiri tonijn       p.st.  € 1,90

 Nigiri garnaal       p.st.  € 1,90

 Nigiri omelet       p.st. € 1,90

 Hosomaki zalm      p.st.  € 0,95

 Hosomaki zalm      6 stuks  € 5,70

 Hosomaki tonijn      p.st.  € 0,95

 Hosomaki tonijn      6 stuks  € 5,70

 Hosomaki komkommer    p.st.  € 0,95

 Hosomaki komkommer    6 stuks  € 5,70

 Hosomaki krab      p.st.  € 0,95

 Hosomaki krab      6 stuks  € 5,70

 Hosomaki kreeft      p.st.  € 0,95

 Hosomaki kreeft      6 stuks  € 5,70

UITERSTE INLEVERDATUM BESTELLIJST 

KERST:   maandag 21 december

OUD & NIEUW: maandag 28 december

Alvast fijne visdagen
en een gezond 2021!!!

NAAM:

ADRES:

 

WOONPLAATS: 

TELEFOONNR.: 

E-MAIL*: 

BESTELDATUM:

  24 DECEMBER (7:00-17:00) 

  26 DECEMBER (12:30 EN 13:30)

  31 DECEMBER (7:00-15:00)

  OPHALEN     BEZORGEN

KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE: WWW.MYVISSTEK.NL/FIJNEVISDAGEN


