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Ga voor gemak en 

bestel via onze webshop: 

www.klavers-viswinckel.nl

Bellen kan ook via 0513-621754 

of kom langs in onze winkel!
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VisdagenVisdagen
Volop keuze en inspiratie voor een smakelijke  
decembermaand.  Diverse salades, visschotels,  
borrelhapjes, garnalen en een ruim assortiment  
verse vis voor de thuiskoks onder ons. 

Of gaat u lekker met uw gasten gourmetten en 
wilt u wat anders voorzetten dan alleen vlees? 
Wij hebben ook een ruime keus in vis voor 
de gourmet.

Kortom, Klaver’s Viswinckel zorgt 
voor een heerlijke december maand.

Feestelijke visdagen! 
Team Klaver’s viswinckel
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Ons assortiment
Viswinckel’s specialiteiten schotel
Royale schotel met de lekkerste gerookte vissoorten 
o.a. gerookte Schotse zalm, gerookte paling, makreel, 
warm gerookte zalm, forel, meerval, heilbot, huis-
gemaakte makreel americain en noordzeesalade.

2-4 personen  € 30,00  
4-8 personen  € 60,00

Zalmschotel basis 
Onze huisgemaakte zalmsalade opgemaakt met o.a. 
gerookte zalm, palingfilet, makreelfilet, meerval, 
crabflakes en IJslandse garnalen

2-4 personen (4 bollen)  € 22,50 
4-8 personen (8 bollen)  € 45,00

Tonijnschotel basis 
Onze huisgemaakte tonijnsalade opgemaakt met 
o.a. gerookte zalm, palingfilet, makreelfilet, meerval, 
crabflakes en IJslandse garnalen

2-4 personen (4 bollen)  € 22,50 
4-8 personen (8 bollen)  € 45,00

Zalmschotel deluxe 
Onze huisgemaakte zalmsalade belegd met de luxere 
vissoorten zoals: gerookte schotse zalm, palingfilet, 
makreelfilet, warm gerookte zalm, gerookte meerval, 
forel, heilbot en Hollandse garnalen.

2-4 personen (4 bollen)  € 30,00
4-8 personen (8 bollen)  € 60,00

Tonijnschotel deluxe 
Onze huisgemaakte zalmsalade belegd met de luxere 
vissoorten zoals: gerookte schotse zalm, palingfilet, 
makreelfilet, warm gerookte zalm, gerookte meerval, 
forel, heilbot en Hollandse garnalen.

2-4 personen (4 bollen)  € 30,00
4-8 personen (8 bollen)  € 60,00

Borrelschoteltje 
Klein schoteltje met o.a. schotse zalm, palingfilet, 
makreel, meerval, forel en warm gerookte zalm

Per schaaltje  € 10,95

Kerst Week(end)schoteltje 
Onze beroemde week(end) schoteltje met gerookte 
zalm, palingfilet en huisgemaakte makreel americain.

Per schaaltje  € 9,50

Gourmetschotel 
Lekker tafelen met een vis gourmet! 
Met o.a. gemarineerde zalm, kabeljauw, gamba, 
pangafilet en tonijn. Minimaal 2 personen.

Prijs per persoon: € 12,00

Gourmettrio 
Een kleinere schotel voor als aanvulling bij het gour-
metten. Met zalm, panga en gamba’s

Prijs per schotel:  € 9,95

Gourmetbakjes 
Handige bakjes voor als aanvulling bij het gourmetten. 
150 gram per bakje.

Tonijnstukjes  € 6,95
Zalmstukjes  € 4,95
Gamba’s  € 4,95
Kabeljauwstukjes  € 4,95
Pangastukjes € 4,95 

Feestelijke visdagenFeestelijke visdagen

Nuttige informatie:
Bestel tijdig, zo voorkomt u teleurstellingen of 
uitverkocht. Uiterlijk bestellen voor:
Dinsdag 22 december

Met oud en nieuw bestellen voor:
Woensdag 29 december

Bestellen kan via onze webshop, telefonisch  
of kom langs in onze winkel.
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