
Bestel
eenvoudig

online in onze
webshop!

Visspecialiteiten

voor ELK feest• Gambaspiezen

• Ongepelde garnalen

•  Gepelde gamba’s

klein en groot

• Garnalenkroketten

• Steurgarnalen

• Escargots

• Fruit du Mer

• Paella mix

• Inktvisringen

• Doosjes pijlinktvis

• Crabpoten

• Kingcrab

• Langoustines

• Coquilles

• Sardines

• Venusschelpen

• Mosselen

• Gerookte forelfi let

• Gerookte heilbotfi let

• Zwaardvismoten

• Tonijnmoten

• Tilapia fi let

• Visfriet

• Wilde gamba’s

• Kreeftensoep

• Bouillabaisse soep

• Kabeljauw-mosterdsoep

• Thaise soep

• Gumbo soep

• Peruaanse soep

Quirinegang 81 • 2719 CG Zoetermeer • Telefoon 079-3608360
info@.vishandelrokkeveen.nl • www.vishandelrokkeveen.nl

visspecialiteitenvisspecialiteiten

Kree� :
vers, gekookt of 

gegratineerd

Vissoepen
Probeert u ook eens onze overheerlijke rijkgevulde huisgemaakte 
soepen. o.a. Bouillabaise soep, pittige Thaise vissoep, kreeftensoep, 
mosterd-kabeljauwsoep met gerookte zalm, Volendammer vissoep, 
Bretonse vissoep, Javaanse kerriesoep en Peruaanse vissoep

Ons diepvriesassortiment

Scheermessen

Vongole

Gamba’s

Oesters

ALTIJD VERZEKERD
VAN VERSE VIS

Supervers
en met grote
zorg bereid!

Tatakischoteltjes
zalm of tonĳ n

Sashimi-
schotel

eenvoudig
online in onze

webshop!webshop!
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Sashimi-



Saladestraat
Zeven verschillende soorten
salades.

Visschotel Del� e
  Hollandse garnalen, crabgarnalen, makreelfi let, 
palingfi let, gerookte zalm en cocktailsaus.

3 personen € 45,00

4 personen € 60,00

5 personen  € 75,00

6 personen  € 90,00

visschotels ovengerechten

Haringschotel
• Altijd vers gesneden haring
• A-kwaliteit en goed schoongemaakt
• Nergens zo lekker
• Opgemaakt: heel of aan stukjes
•  Vanaf 8 stuks

Visschotel
De visschotel bestaat uit: zalmsalade, 
crabcocktail, pure zalm, Hollandse 
garnalen, crabgarnalen, makreelfi let, 
gerookte palingfi let, gerookte forelfi let, 
gerookte zalm, heilbot-partje, zalm 
deluxe en crabvlees.

3 personen € 45,00

4 personen € 60,00

5 personen  € 75,00

6 personen  € 90,00

lekker en met 
grote zorg bereid

HEERLIJKE KANT EN 
KLAAR GERECHTEN

VERS GESNEDEN
TOPKWALITEIT

Saladeschotel
•  Frisse salade met zalm of tonijn uit 

eigen keuken
• Als hapje: 10 tot 15 personen
• Als maaltijd: 8 tot 10 personen
• 1,5 kilogram

Gourmetschotel
Gezellig met zijn allen rond de tafel
in plaats van uren alleen in de keuken. 
Een unieke samenstelling van diverse 
soorten vis en marinades.

Schol- of 
tongrolletjes

Vis in saus

Diverse soorten 
vis in saus

VisdorpGegrilde zeebaars 
in sinaasappelsaus

Pokébowl

Heilbot, griet
of tarbot

Dit is

slechts een kleine 

greep uit ons

assortiment. Alleen met Kerst en Oud & Nieuw standaard visschotels.

vanaf

€ 22,50

p.p.

€ 15,00

vanaf

€ 45,00

vanaf

€ 45,00

per stuk

€ 26,50


