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Vier de kerst
met visjes
Ook dit jaar heeft Visjes weer heerlijke verse
vis, salades, soep en schaal- en schelpdieren
voor de feestdagen. Voor kerst en oudjaar
bieden wij u veel lekkers waarmee u uw
gasten en uzelf kunt verwennen. Zoals u
van ons gewend bent zijn alle ingrediënten
van hoogstaande kwaliteit en natuurlijk van
verantwoorde afkomst.

Heeft u nog andere wensen die niet op de flyer
staan, laat het ons dan weten. Wij kunnen
voor u alle gewenste vissen en schaal- en
schelpdieren verzorgen. Neem wel op tijd
contact met ons op ivm de bestelling.
Graag bestellen voor zondag
20 december 2020.

FRUIT DES MER
Oesters, mosselen, garnalen, schelpen, en scheermessen. Geserveerd op mooie
presentatieschalen op zeewier met sjalottenvinaigrette en huisgemaakte
Visjes mayonaise.
Plateau Fruits de Mer €19,95 p.p*			
aantal 		
Plateau Fruits de Mer met kreeft €32,50 p.p.*			
aantal
*minimaal 2 personen

KREEFT
Er is eigenlijk niets zo feestelijks als kreeft tijdens de feestdagen. En nog makkelijk klaar te
maken ook. Voor de feestdagen blancheren wij de kreeft kort zodat een tweede bereiding
(grillen of bakken) mogelijk is.
Canadesekreeft, gekookt, dagprijs			
Halve kreeft, gekookt, dagprijs			
		

aantal
aantal		

OESTERS
Visjes heeft ook dit jaar weer een prachtige selectie oesters voor u ingekocht. Tijdens de
feestdagen heerlijk als aperitief, voorgerecht of op uw plateau Fruits des mer.
Fines de Claires nr 3
per stuk, €2
half dozijn, €11

aantal
aantal

FINGERFOOD & PLATEAUS
Visjes assortiment (2 pers) €27		
300 gr per plateau

Gillardeau Speciales nr 4
per stuk, €3,30
half dozijn, €19

aantal
aantal

aantal

Gerookte Noorse zalm, Tonijnsalade, Noordzee salade, Hollandse garnalen, Indische makreel

Visjes ‘Luxe’ assortiment (2 pers) €37,50
500 gr per plateau

aantal

Gerookte wilde zalm, Indische Makreel, Volendammer salade, Noordzeesalade, Tonijnsalade,
Gerookte makreel, Gerookte heilbot, Stellendamse garnalen, Gerookte paling

SOEP
Kokos bisque van krab €8,50		 aantal
500 ml, 2 pers
Franse vissoep €8,50			
aantal
500 ml, 2 pers
		
Bestellen
U kunt dit formulier inleveren in de winkel of uw
bestelling telefonisch doorgeven op
030-2333944. U kunt niet per email bestellen.
Wij verzoeken u vriendelijk uiterlijk voor
zondag 20 december 2020 te bestellen.
Wanneer u uw bestelling plaatst (in de winkel
of telefonisch) ontvangt u een bestelnummer.
Uw bestelling kunt u d.m.v. uw bestelnummer
ophalen op donderdag 24 december 2020
tussen 9.00-17.00 uur. De betaling vindt plaats
wanneer u uw bestelling komt ophalen (pin of
contant). Komt u alleen en draag svp een
mondkapje. Dit ivm ieders gezondheid!

Openingstijden
Maandag 21 december
Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december
1ste en 2de kerstdag		
Donderdag 31 december
Vrijdag 1 januari 		

Uw gegevens
Naam
Straat
Postcode
Plaats
Tel.

Twijnstraat 24, 3511 ZL Utrecht
030-233 39 44

Email
Handtekening

gesloten
10.00-19.00
10.00-19.00
09.00-17.00
gesloten
09.00-17.00
gesloten

