
De lekkerste
VOOR 
DEVIS

feestdagen
BESTELLIJST

BESTELLIJST

Wij wensen u fijne feestdagen!

Voorgerecht*

Hoofdgerecht

Bijgerecht

Dessert

Tussengerecht

Melkmarkt 32 I 8011 MD Zwolle

Telefoon 038-4234927

info@visscherseafoodzwolle.nl

www.visscherseafoodzwolle.nl
Prijswijzigingen en

zetfouten voorbehouden

Vul hier uw gegevens in

Volg ons
Bestel online

Naam:

Adres:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Deze bestellijst is voor:

Afhalen of bezorging:

Extra opmerkingen:

O Kerst            O Oud en nieuw

O Afhalen        O Bezorgen Zwolle (€7,50)

Bestellen voor de Kerstdagen
Bestellen t/m dinsdag 
20 december 2022. Afhalen op zaterdag 
24 december van 08.00 tot 17.00
Eerste & Tweede Kerstdag gesloten.

Bestellen voor Oud en Nieuw
Bestellen t/m dinsdag 
27 december 2022. Afhalen op zaterdag
31 december van 08.00 tot 15.00
Nieuwjaarsdag gesloten.

Maak het uzelf 
deze feestdagen 

gemakkelijk met ons 
complete kerstmenu. 

Zo kunt u zorgeloos 
genieten tijdens de 

feestdagen. 

* Bij de soep kiest u 
1 smaak per 2 personen

De andere gerechten zijn 
per persoon naar eigen 

wens te bepalen.

Rivierkreeftsoep

Zalmmosterdsoep

Zeebaarsfilet met notentapenade, een toefje

zeekraal en zongedroogde tomaten en risotto 

Zalm in romige Hollandaise saus en risotto

Stoofpeertjes

Merry X-mas dessert

Aantal personen

Zalmcarpaccio

Bestel 
eenvoudig
online

visscherseafoodzw
olle.nl

3495
P.P.

Vanaf 2 pers.

Feestelijk
KERSTMENU

Vul de overige gegevens 
op de achterkant in

Plaats uw 

bestelling 

online en maak 

kans op een 
gratis 

bestelling!



Bestel 
eenvoudig
online

visscherseafoodzw
olle.nl

Circa 750 gram

Kijk op www.visscherseafoodzwolle.nl 

voor ons complete assortiment, 

of scan de QR code en bestel direct online 

eenvoudig en snel!

Een heerlijke combinatie van gerookte paling, 
Hollandse garnalen, zalm, gerookte makreel, 
rivierkreeftvlees en cocktailsaus.

Schotel met 6 of 10 bollen salade en met de vissoorten: 
zalm, forel, IJslandse garnalen, paling, Claressefilet en 
makreel. Keuze uit: zalm- en/of huzarensalade.

*Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Let op! In verband met 
de houdbaarheid doen wij met Kerst geen haring op deze schotels.

5500VOOR

Zalmschotel Deluxe
Luxe schotel met zalmsalade, 
Hollandse garnalen, paling, 
rivierkreeftjes, warm gerookte 
zalmmoot, makreel-schoon,
Red Sockeye zalm en Claressefilet.

small (2 - 4 pers.)

medium (4 - 8 pers.)

4250VOOR

7500VOOR

Luxe visschotel
small (ca. 30 stuks)

medium (ca. 50 stuks)

Nieuw in ons assortiment: Luxe visschotel! 
Deze visschotel is gevuld met lekkere en luxe 
vissoorten, zoals palingfilet, gerookte makreel, 
warm gerookte zalmmoot, Hollandse 
garnalen, rivierkreeftjes, makreel-schoon, 
tonijnsalade, zalmsalade, dumplings en 
panga in sesamsaus.

4500VOOR

7995VOOR

Visschotel
Heerlijk en makkelijk om op tafel te 
zetten bij de maaltijd! Gevuld met 
de vissoorten: zalm, forel, IJslandse 
garnalen, makreel, paling, haring*, 
Claressefilet, tonijntoastsalade en 
zalmwraps.

small (ca. 35 stuks)

medium (ca. 60 stuks)

3250VOOR

4995VOOR

Tapasschotel
Een lekkere mix van tonijnsalade, 
krabsalade, garnalensalade, scampi’s in 
knoflookolie, krabscharen en zoete olijven.

ca. 750 gram

3500VOOR

Gourmetschotel
Heerlijk gourmetten met deze goedgevulde 
schotel! De gourmetschotel bevat zalmfilet, tonijn, 
gamba’s, Kinglip vis en gepaneerde visschnitzels.

1495PER
PERS.

Vanaf 2 personen

49953750VOOR VOOR

Samen genieten met onze

VISSCHOTELS
Boodschappen feestdagen

NODIG?

FEESTELIJKE

Zorgeloos de 
feestdagen door 

met onze feestelijke 
visschotels. Heerlijk 
als snack op tafel of 

bij uw lunch, brunch 
of feestdiner!

De heerlijkste verse 
salades en vissoorten 

op een luxe manier 
gepresenteerd.

Scan de QR code en 
bestel nu eenvoudig 

en snel via onze 
website. Zo kunt u 
zorgeloos genieten 

tijdens de feestdagen!

Zorgeloos en snel klaar voor de feestdagen! 

Schrijf uw wensen op het boodschappenlijstje of bestel 

eenvoudig via onderstaande QR code!

Inspiratie
Bestel 
eenvoudig
en snel
online!

3 - 6 pers. (6 bollen) 5 - 10 pers. (10 bollen)

keuze salade

Rondje Seafood

Voordeelsalade Plaats uw 

bestelling 

online en maak 

kans op een 
gratis 

bestelling!

O zalm/huzaren O zalm O huzaren


