
Koelewijn’s
Visspecialiteiten

Koelewijn’s Visspecialiteiten
Winkelcentrum Sterrenburg

P.A. de Kokplein 121, Dordrecht
078-6181684

www.koelewijnsvis.nl

dr
uk

fo
ut

en
 en

 p
rij

sw
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

www.koelewijnsvis.nl

Visschotels
Feestdagen

prijs p.p.7,95

        Gegrilde
Tonijn

Sashimi kwaliteit tonijn,
licht gemarineerd en kort gegrild.
Ideaal geschikt als voor- en tussengerecht!!

Bestelformulier
Naam: ..................................................

Telefoon: ..............................................
Afhaaldatum: 

NummerGeholpen door

Di. 24 dec. Do. 26 dec.
afhalen tussen
10.30-12.00

voorbeeld luxe schaal 4 personen

voorbeeld normale schaal 4 personen

Gourmet of fondue schaal

* luxe     € 13,95 p.p.     aantal pers. .... (min. 2 pers.)

Wij rekenen ± 350 gram vis per persoon

De luxe schaal is met meerdere en duurdere soorten 
visfilets opgemaakt o.a. tonijnfilet, rauw gepelde gamba’s, 
zeeduivelfilet, zeebaars/doradefilet en verse coquilles.

Deze schaal is opgemaakt met o.a. verse zalmfilet, 
victoriabaarsfilet, tilapiafilet, kabeljauwfilet en rauw 
gepelde gamba’s.
* normaal   € 9,95 p.p.   aantal pers. .... (min. 2 pers.)
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Vissalades
(opgemaakt op schaal)

Feestsalade € 15,00 p.p.
aantal pers. ..... (min 2 pers.)

Salade met huisgemaakte vissalade en/of zalm-
aardappelsalade. Opgemaakt met o.a. palingfilet, 
gemarineerde jumbo garnalen, Noorse zalmfilet, 
ansjovisspiesjes, makreelfilet, grote roze garnalen, 
sweet peppers en forelfilet.

De vis op de schotels is gebaseerd op een
maaltijd hoeveelheid! Serveert u het als hapjes, 

dan kunt u het aantal personen verdubbelen.
Luxe vissalade  € 17,50 p.p.

aantal pers. ..... (min 2 pers.)
Salade met krab-, zalm- en tonijnsalade. 
Luxe opgemaakt met o.a. Hollandse garnalen, 
palingfilet, Schotse zalmfilet, gemarineerde 
tijgergarnalen, ansjovisspiesjes, sweet peppers, 
gerookte zalmloines, makreelfilet en zeewiersalade.

voorbeeld luxe vissalade
5 personen

voorbeeld
 feestsalade
4 personen

voorbeeld hapjesschaal 8 personen

Hapjesschaal
(= zonder salade, klein geportioneerd)

 € 18,50 p.p.     aantal pers. .... (min 2 pers.)
Luxe opgemaakte visschotel met o.a. Hollandse 
garnalen, palingfilet, Schotse zalmfilet, forelfilet, 
gerookte zalmloines, ansjovisspiesjes en 
gemarineerde tijgergarnalen.

 € 22,50 p.p.     aantal pers. .... (min 2 pers.)
Salade met kreeft- en gerookte zalmsalade.
Opgemaakt met de meeste luxe gerookte vis!
O.a. gerookte heilbotfilet, palingfilet, Schotse 
zalmfilet, gerookte Redwood zalm, gemarineerde 
tijgergarnalen, zalmeitjes en Hollandse garnalen.

Vissalade “Superieur”
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Viskwartet

€ 18,95 p.p.     aantal pers. .... (min. 2 pers.)

€ 17,95 p.p.     aantal pers. .... (min. 2 pers.)

Keuze A (met garnalen)

Keuze B (zonder garnalen)

Deze schaal is opgemaakt met o.a. gerookte 
palingfilet, Hollandse garnalen, gerookte 
heilbotfilet en Schotse gerookte zalmfilet.

Deze schaal is opgemaakt met o.a. gerookte 
palingfilet, gerookte wilde zalmfilet, gerookte 
heilbotfilet en gravad lachs.

U krijgt bij deze schotels een ambachtelijke mosterd-dille saus

voorbeeld
vissalade

“Superieur”
5 personen


