BESTELFORMULIER
Gerookte vis
Stuks
Prijs
Makreel klein 100/300 gram				
Makreel middel 300/425 gram				
Makreel groot +425 gram				
Makreel filet naturel				
Makreel filet peper				
Makreelfilet tuinkruiden				
Makreel gefileerd (half zijdje)				
Kipper (koud gerookt)				
Kipper (warm gerookt)				
Bokking (klein)				
Bokking (groot) hom/kuit				
Paling filet 				
Paling (heel)*				
Rode poon (warm gerookt)*
Sprot filet				
Zalm (warm gerookt)
Zalm met peper (warm gerookt)				
Zalm plakken (koud gerookt)				
Zalm plakken getrancheerd (koud gerookt)
Zalm stukjes				
Zalmsnippers				
Zalmfilet heel (warm/koud gerookt)*				
Zalmforel/zalmforel filet (warm gerookt)*				
Wilde zalm heel (warm/koud gerookt)*

Zalmwrap
Makreelwrap
Aziatische wrap

Verse vis
Stuks
Prijs
Griet filet					
Kabeljauwhaas zonder vel					
Kabeljauwhaas met vel					
Rode forel gestript					
Rode mul gestript					
Rode poon panklaar					
Roodbaars filet					
Schar panklaar					
Schelvis filet met vel					
Tarbot filet wild gevangen					
Tong slibs panklaar					
Tong 300/400 grams panklaar					
Sashimi Geelvin Tonijn					
Zalm filet met vel					
Zalm filet met vel wild bevroren					
Zeeduivel filet zonder vel 					
Zeewolf filet zonder vel					
Zeebaars gestript					
Zalmforel gestript					
					
Garnalen
Stuks
Prijs
Haring					
Hollandse ongepelde garnalen					
Zelf schoonmaken per stuk		
Hollandse gepelde garnalen 100 gram					
Schoongemaakte haring per stuk
Hollandse gepelde garnalen 500 gram					
Zure bom per stuk
Gamba gepeld 31/40					
Dill chips per 100 gram		
Gamba gepeld 16/20					
				
Gamba met schil 16/20
Salade
per 100 gr.
Gamba met schil 8/12					
Huisgemaakte zalmsalade		
					
Huisgemaakte Tonijnsalade		
Canadese kreeft (levend)					
Krabsalade		Canadese kreeft (gekookt)
Makreel american
Rivier kreeftjes					
Zalm aardappel salade
Langoustines					
Krab Kerry
					
Deense haring in dille saus
Schelpdieren
Stuks
Prijs
Haring in bietensaus		
Mosselen Premium (super)					
				
Mosselen Prestige (Jumbo)					
Makkelijke maaltijden				
Vongole netje					
Paëlla (kant en klaar)
Kokkels					
Zalmlasagne				
Oesters wild creuses 25 st nr2					
Roerbak Honing mosterd				
Oesters speciales de gillardeau 12 st.					
Roerbak Indian Mistery				
Coquille					
Roerbak Mexicaan
Scheermessen netje					
Zeekraal					
Roerbak Vis zonder marinade				
				
Zeewier salade (wakame)					
					
* Prijzen zijn niet bekend, de vis zwemt nog!
				
* = Van te voren bestellen				
				

Naam:		
Adres:						
Tel.nr:						
Woonplaats:
Bestelnummer:
Gewenste ophaaldatum & tijd:

				

						
						
KERST

Uiterlijke inleverdatum bestelformulier zaterdag 19 december.
Donderdag 24 december tot 15:00 uur geopend!

OUD EN NIEUW

Uiterlijke inleverdatum bestelformulier dinsdag 29 december.
Donderdag 31 december tot 14:00 uur geopend!
					

Admiraal - de Witt
Schoolstraat 7, 2202 HC Noordwijk
Tel. 071 - 3646222, E-mail: info@admiraaldewitt.nl
Openingstijden winkel:

Ma. 09:30 - 15:00 uur
Di. t/m do. 09:30 - 16:30 uur
Vrij. 09:00 - 18:30 uur
Zat. 07:00 - 14:00 uur

Bezorg service met de kerst (Bollenstreek)
Levering op donderdag 24 december
tussen 13:00 uur en 16:00 uur.
Besteding onder € 35,- / € 5,- bezorgkosten
Besteding onder € 50,- / € 2,50 bezorgkosten
Besteding boven de € 50,- gratis

1 januari t/m 12 januari gesloten, woensdag 13 januari zijn we om 09:30 uur geopend.

Haringschotel vanaf 10 haringen

Vis spies
Zalm, kabeljauw en garnalen

e 2,75 per 100 gram

Zalmsalade Basis / Huzarensalade Basis
Zalmsalade, ei, garnalen, wortel, zilverui,
augurken plakjes, mayo, dille

3 - 5 personen e 20,00
6 - 10 personen e 37,00

Fondue/gourmet schotel

Kabeljauw, zalm, tonijn, garnalen, zeewolf
Eventueel marinade / gemarineerd

250 gram per persoon e 8,50 per persoon

Aantal
Aantal

Aantal

Ook mogelijk met huzarensalade of helft zalmsalade en helft huzarensalade
Visburger zalm/kabeljauw
e 2,95 per 100 gram

Zalm breekbrood
Geschikt voor BBQ of oven
Halve stokbrood (30 cm) e 5,75
Pistolet bruin/wit e 3,75

Gerookte zalm, aliöli en bistro saus

Zalmsalade Deluxe / Huzarensalade Deluxe

Gemarineerde garnalenspies
31/40 zonder schil e 2,12 per 100 gram
16/20 zonder schil e 2,25 per 100 gram
16/20 easy peal e 2,43 per 100 gram

Zalmslaatje

Garnalen, ei, zalmsalade, tomaat,
surimistick, mayo, dille

e 3,60

Zalmsalade, ei, garnalen, wortel, zilverui, augurken plakjes,
mayo, dille, gerookte zalm, paling

3 - 5 personen e 30,00
6 - 10 personen e 56,00

Aantal
Aantal

e 40,00

Ook mogelijk met huzarensalade of helft zalmsalade en helft huzarensalade

Zalmwrap

Rucolasla, gerookte zalm, rode ui,
huisgemaakte saus van mierikswortel, pijnboompitjes

Visschotel 3 - 5 personen

Salade naar keuze (zalmsalade, makreelsalade,
tonijnsalade, krabsalade of krab-kerry salade), garnalen,
paling, makreelfilet naturel, gerookte zalm, makreelfilet peper,
zalmstukjes, kipper, gerookte makreel

Aantal

Luxe vis trio
Zalm, paling en garnalen

e 26,00

Hele wrap e 3,60
6 stukken in zwart bakje e 4,10

Sushi schotel

Partyschalen met een mix aan verschillende verse sushi
Sushi schotels kunnen op 1e en 2e kerstdag worden bezorgd
Aantal

Variant 1

Variant 2

e 15,65

e 19,00

Paling, zalm (koud en warm gerookt),
makreelfilet, makreelfilet peper

Paling, koud gerookte zalm,
garnalen, makreel filet

Partyschaal 36 stuks e 37,50
Partyschaal 50 stuks e 51,50
Partyschaal 60 stuks e 61,50
Partyschaal 80 stuks e 80,50
Partyschaal 120 stuks e 120,00
Black exclusive box 52 stuks e 64,50

Visschotel 6 - 10 personen

Salade naar keuze (zalmsalade, makreelsalade,
tonijnsalade, krabsalade of krab-kerry salade), garnalen,
paling, makreelfilet naturel, gerookte zalm, makreelfilet peper,
zalmstukjes, kipper, gerookte makreel, bokking

e 60,00
Aantal
Afwijkingen in prijzen, teksten en afbeeldingen voorbehouden

