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Visspeciaalzaak Corne de Jong
Het Rond 33 te Houten

cornedejong@vershof.nl
030-6375668

Hapjesschalen
met div soorten vis

4 pers ¤ 35,-
6 pers ¤ 55,-
8 pers ¤ 75,-

Zalmsalade Schotel
zalmsalade met div soorten vis

¤ 14,50 per persoon

Huzarensalade Schotel
huzarensalade met div soorten vis

¤ 13,50 per persoon

Gourmet Schotel
div soorten vis, gemarineerd & naturel

¤ 9,- per persoon (a 300 gram per persoon}¤ 9,- per persoon (a 300 gram per persoon}

zalmsalade met div soorten vis

div soorten vis, gemarineerd & naturel



Viscocktail    ¤ 3,95/stuk
Visslaatje    ¤ 3,95/stuk
Garnalenschelp    ¤ 4,95/stuk
Zalmslaatje    ¤ 4,95/stuk
Luxe Tonijnslaatje    ¤ 5,25/stuk
Smulschotel    ¤ 9,95/stuk
Koude wrap met zalm   ¤ 3,95/stuk

Crabsalade    ¤ 2,00/100 gr
Garnalensalade    ¤ 2,00/100 gr
Noordzee salade    ¤ 2,00/100 gr
Tonijnsalade    ¤ 2,00/100 gr
Zalmsalade    ¤ 2,00/100 gr
Makreelsalade    ¤ 2,00/100 gr
Haring Dille    ¤ 2,00/100 gr
Haring Bieten    ¤ 2,00/100 gr

Div Broodjes          v.a. ¤ 2,50/stuk
Paling
Zalm
Haring
Makreel
Div Salades
Gebakken Vis

Visburger    ¤ 4,95/stuk
Hartige Taart    ¤ 2,00/100 gr
 Zalm/Spinazie
 Zalm/Pomodorie
 Tonijn/Pomodorie

Paëlla     ¤ 1,75/100 gr
Visbami     ¤ 1,75/100 gr
Vis Mie     ¤ 1,75/100 gr
Vispizza     ¤ 5,95/stuk
Luxe vispizza    ¤ 6,95/stuk
Warme Wrap Zalm/krab/garnalen  ¤ 3,95/stuk

Cola, Fanta, Lipton    ¤ 1,50/stuk
Spa Blauw/Rood    ¤ 1,50/stuk
Red Bull     ¤ 2,50/stuk

Ze zijn er weer!
16 juni 2021
Hollandse Nieuwe!

wist u dat!

We ook Haringparties verzorgen op locatie!
& u natuurlijk ook altijd heerlijke 
haring schalen kunt bestellen!

Wilt u een echte haringparty organiseren?
Met onze ruime ervaring doen wij dit graag voor u!
Haring is niet alleen lekker, het is ook echt een sfeermaker 
en tevens een goede gelegenheid om vrienden, 
zakenrelaties en of medewerkers uit te nodigen.
Uw haringparty wordt op locatie stijvol gepresenteerd 
met een leuke haringkraam.

Terwijl u en uw gasten genieten van een drankje, 
verzorgen wij heerlijk vers gesneden haring, 
in stukjes of op een broodje, die wij ter plaatse voor u 
en uw gasten schoonmaken. 
Uiteraard kan iedere gewenste vissoort of salade aan 
uw party worden toegevoegd.

Of wat dacht u van heerlijk haring happen 
met een korenwijntje 
of een ijskoude jonge jenever...

Voor elk budget hebben wij een 
passend menu!
Hoe groot of select uw party ook is!

Borrelplank    
Div mogelijkheden!
vraag gerust voor meer informatie

vanaf  ¤ 15,- per persoon

Garnalenspies    ¤ 2,75/st
     4 voor ¤ 10,-
Pangaspies    ¤ 2,25/st
Tonijnspies    ¤ 4,00/st
Zalmspies    ¤ 3,00/st
Vistrio in sleetje    ¤ 4,00/st
Gevulde Forel    ¤ 4,25/st
Forel     ¤ 1,35/100 gr
Dorade     ¤ 1,75/100 gr
Zeebaars     ¤ 1,75/100 gr

Voor bij BBQ    
    \
Basis Zalmsalade    ¤ 12,00/p.K.
Basis Huzarensalade   ¤ 8,50/p.K.
Garnalen Rauwkost   ¤ 15,00/p.K.
Pasta Salade met zalm   ¤ 15,00/p.K.


