BESTELLIJST

feestdagen

Zoals u van ons gewend bent kunt u voor de feestdagen enkel de onderstaande artikelen
bestellen. De rest van onze specialiteiten zullen ruim verkrijgbaar zijn in onze winkel.
U kunt voor vragen altijd terecht in onze winkel of neem telefonisch contact met ons op!

Uw bestelling uiterlijk inleveren:

Uw bestelling ophalen:

Kerst: zaterdag 18 december 2021

Kerst: vrijdag 24 december 2021

Oudjaar: dinsdag 28 december 2021

Oudjaar: vrijdag 31 december 2021

In verband met de corona-maatregelen ontvangt u bij het inleveren van
uw bestelling meer informatie over het afhalen van uw bestelling.
Naam:
Telefoonnummer:
Datum ophalen:

24 december (Kerst)

31 december (Oudjaar)

Opmerkingen:
Schuttershofweg 14 | 4538 AA Terneuzen | 0115 615 919 | info@visbijjaneskes.nl

Schuttershofweg 14 | 4538 AA Terneuzen | 0115 615 919 | info@visbijjaneskes.nl

hoeveelheid

prijs

Visschotel

2 pers.

€ 32,50

Visschotel

3-5 pers.

€ 59,95

aantal

Visschotel

De visschotel is gevuld met wraps, zalm-roomkaas rolletjes, ger. palingfilet, ger. zalmfilet,
ger. zalmspiesjes, ger. makreelfilet, ger. forelfilet, gegrilde tonijn, Hollandse garnalen,
gamba’s en rivierkreeftjes.

Het is mogelijk om apart zalm-, tonijn- of huzarensalade bij de visschotel te bestellen.
Salade | 2 pers. | per 6 bolletjes | € 2,95

Salade | 3-5 pers. | per 11 bolletjes | € 5,-

Salade zalm

Salade zalm

Salade tonijn

Salade tonijn

Salade huzaren

Salade huzaren

Vistrioschotel
Prijs per schotel

750 gr.

€ 52,50

De schotel is gevuld met Hollandse garnalen, ger. zalm en ger. palingfilet.

Kreeftenschotel
Prijs per schotel

2 pers.

€ 57,95

De schotel is gevuld met twee halve kreeften, Hollandse garnalen,
ger. zalmfilet, ger. palingfilet en kreeftsalade.

Gourmet- fondueschotels (marinade krijgt u apart erbij)
Gourmetschotel naturel 1 pers.

250 gr.

€ 9,50

Gourmetschotel naturel 4 pers.

1 kg.

€ 35,-

Gourmetschotel naturel 6 pers.

1,5 kg.

€ 53,95

De schotel is gevuld met zalm, gamba’s en diverse soorten witvis.

Sushi
Sushi Mix

7 stuks

€ 11,95

Sushi Mix

12 stuks

€ 19,95

Sushi Mix

32 stuks

€ 49,95

Voor sushi hanteren wij een maximaal aantal bestellingen. VOL = VOL!

Kreeft (*doorhalen wat niet van toepassing is)
Kreeft levend 500-600 gr. / 700-800 gr. *
Kreeft gekookt 500-600 gr. / 700-800 gr. *

Dagprijs
Dagprijs
+ € 3,95

