Doos 2 kg

Argentijnse
gamba’s
Doos 2 kg

Easy Peel\

Garnalen
Tiger/Vannamei

Sashimischotel

Vannamei garnalen
met kop doos 2 kg

Gamba’s white

Tiger Gamba’s met kop
Doos 2 kg

Rauw gepelde garnalen

Tiger/Vannamei

op
prijzen
g
aanvraa

Diverse Franse
en Zeeuwse oesters

per
€ 9,50

King crab poten

Rauw of gekookt

Zeeuwse: verkrijgbaar in periode sept./april
Echte en imitatiekaviaar, forel, zalm,
Haringeitjes

visspeciaalzaak

m
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e
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er stuk

p
€ 9,50

Ovenschotel Di Nocci
Uit eigen keuken. Zalmrollade met Di Nocci tapenade,
pijnboompitjes en zongedroogde tomaatjes
Gewicht per zalmplak ca. 210/225 gram. (per 2 verpakt)

Noordzee Crabpoten

stuk

Duo Tatakischotel

Ook levende kreeften, krabben
en Kingcrab leverbaar!

Soft
shell
crab

HOOGLAND VIS

Zalm 100 gram, tonijn 100 gram
chuka wakame 75 gram en sojasaus

0 gram

per 10
€ 3,45

Langouste staarten

Vanaf

Vers of diepvries

Pijlstaartinktvis
Loligo ols 1 kg

Inktvistubes
aar de
n
r
e
e
m
r
* Info
prijzen.
e
g
i
d
i
u
h

Diverse verse vis, schaal- en schelpdieren
Pulpo (Octopus)
1 kg+, 3 kg+

Zoals:

Tarbot, griet, zeeduivel, zeebaars, tong 500 gram, tong 250 gram, dorade, sliptong,
zwaardvis, zeewolf, roodbaarsfilet, coquilles, heilbot, vongole verachi, kokkels, scheermessen etc.
Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om tijdig uw bestelling door te geven.
Dat kan in de desbetreffende winkel of via www.hooglandvis.nl

Luxe visschotel

,
0
5
€

4-5 personen €50,- | 6-7 personen €60,- | 8-9 personen €80,-

Hoorn Kersenboogerd

Hoorn Centrum

Aagje Dekenplein 27
1628 NX Hoorn

Gedempte Turfhaven 36
1621 HE Hoorn

Tel. 0229 - 212 022

Tel. 0229 - 214 492

Zwaag BangertOosterpolder

Hollandse Cirkel 1
1689 XE Zwaag
Tel. 0229 - 343 344

Purmerend

Alkmaar

Wagenweg 16
1442 BX Purmerend

De Laat 130
1811 EM Alkmaar

Tel. 0299 - 479 668

Tel. 072 - 760 0333

Tatakischotel

Tapasschotel

Crabsaladeschotel

Zalmsaladeschotel

Kort gegrilde zalm en tonijn met
specerijen en sesamsaus.

Zalmwrap, zalmtataki, tonijntataki,
Garnalenspiesje, ansjovisspiesje met olijf en
sesamsaus.

Onze heerlijke huisgemaakte
crabsaladeschotel

Huisgemaakte zalmsaladeschotel
gegarneerd

Ca 800 gram

3-4 personen

Ca 900 gram

Ca 900 gram

Borrelbox als
relatiegeschenk
Verrassend en gezellig!

VANAF

€ 48,vanaf

€ 45,00

€ 26,50

per stuk

€ 16,50

per stuk

€ 16,50

per stuk

Hapjesschotel

Haringschotel

Fish Only schotel

Gerookte aalfilet, 2 soorten gerookte zalm
Hollandse garnalen, vissalade
gerookte makreel

Gegarneerd met uitjes en zuur

Huisgerookte zalm, markreel, ‘zachte’
aalfilets en Hollandse garnalen inclusief
bakje cocktailsaus

Voor 2-3 personen

vanaf 8 stuks

3 - 4 personen

g
per harin
5
2
,
€2

€ 26,50

l
er schote

Pikante tonijnsalade, gemengde vis
en makreel spread

Gourmetschotel
Vanaf 2 personen

samenstellen. Koud of warm gerookt. Eventueel in Showverpakking!

Ambachtelijk
warmgerookte zalmzijde

ersoon

koudgerookte zalmzijde

Huisgemaakte
verse soep

Tonijn avocado,
zalm lente ui,
Hollandse
garnalen
mandarijn

vraa
n
a
a
p
o
Prijs

se
per amu
0
2
,
€2

Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om tijdig uw bestelling door te geven.

2 pers
€ 12,00

(Luxe gourmetschotel)

€ 10,

Ambachtelijk

Vis Amuses

onen

oon

per pers
€ 12,00

stuk
50 per

Kreeftensoep
Pot 2 personen

per p
€ 9,50

Luxe:
zeeduivel, zalmfilet,
tonijnfilet, gemarineerde gamba,
coquilles

om te geven als kado. Wij kunnen in overleg met u een mooi kado

Ca 425 gram

Foto: = 12 stuks

Standaard:
Witvisje, gemarineerde gamba,
zalmfilet, tonijn, dagvisje

Tevens bij ons verkrijgbaar uit onze eigen rokerij. Zalmpakketten

per stuk

Triosalade

p
€ 22,00

Zalmpakketten

Ambachtelijk koudgerookte
gesneden zalm

g

Dat kan in de desbetreffende winkel of via

www.hooglandvis.nl

