Bestellijst Kerst 2018
Besteld vóór 20 dec is 99,9% zeker leverbaar!
We hebben ook heerlijke gerookte poon, vissoep en hartige
gerookte vis muffins uit de keuken van visrestaurant 'tAiland.
En natuurlijk de Wieringer garnalen kroketjes van Ans!
Tip 1: Maak een lekker kerstmaal met minder dure vis zoals schol, tongschar etc.
De prijs is afhankelijk van afslagprijzen maar veel voordeliger dan de typische kerstvis.
Tip 2: Onzeker of de verse vis in jouw koeling lekker blijft tot woensdag?
We hebben ook super kwaliteit ingevroren vis, vacuüm verpakt en shockfrozen.
Soort
Zeebaarsfilet
Langoustinestaartjes
Vissoep
Gerookte vis muffins
Garnalenkroket
Ongepelde garnalen
Gepelde garnalen

Aanbiedingsvorm
Diepvries (shock frozen!)
Diepvries (shock frozen!)
In glazen pot
Diepvries (shock frozen!)
Lunchkroket 50 gr, diepvries
Waddenzee, aan boord gekookt
Telson, Leens

Prijs
€ 40,00 / kg
€ 12,00 / 500gr
€ 8,00 / 750cc
€ 5,00 / 4 stuks
€ 10,00 / 8 stuks
€ 10,00 / kg
€ 4,20 / 100 gr

Gerookte wilde zalm
Gerookte wilde zalm
Gerookte poon groot
Gerookte poon klein
Gerookte makreel

Koud gerookt, plakjes
Handgerookte filet
Heel, schoon, zonder kop
Heel, schoon, zonder kop
Heel, schoon, met kop

€ 5,50 / 100 gr
€ 5,50 / 100 gr
€ 15,00 / kg
€ 12,00 / kg
€ 15,00 / kg

Haring
Haring
Geelvin Tonijn
Wilde zalm
Wilde zalm

Maatjes, handschoon
Diepvries (shock frozen!)
Verse filet
Filet (red sockeye)
Moot (red sockeye)

€ 2,25 / st
€ 5,00 / 4 st
€ 4,50 / 100 gr
€ 3,50 / 100 gr
€ 2,80 / 100 gr

Diverse Noordzeevis

Heel, filet of schoon, naar wens

dagprijs

Mosselen, groot
Wilde Wadoesters
Platte oester nr 6
Gillardeau oester
Umami oester
Royale van Hervé

Rauw, levend, Wadbodem
Wildgeraapt, levend
Vers, los, bodemcultuur
Vers, los, bodemcultuur
Vers, los, bodemcultuur
Vers, los, bodemcultuur

€ 9,00 / kg, 2 kg voor €16,€ 1,00 / st, 12,00 /mand 12 st
€ 2,50 / st, € 27,00 / 12 stuks
€ 2,50 / st, € 27,00 / 12 stuks
€ 2,50 / st, € 27,00 / 12 stuks
€ 2,50 / st, € 27,00 / 12 stuks

Bestellen
ts31@goedevissers.nl
Bestellingen ophalen op de markt of bij restaurant 'tAiland
Utrecht: vrijdag 21 december viskraam op het Vredenburgplein.
Amsterdam: zaterdag 22 december viskraam op de Noordermarkt.
Lauwersoog: 21, 22 en 23 december, restaurant 'tAiland, Haven 49A, Lauwersoog.

