
 

Salades en schotels 
 

 

Zalmsalade  € 7.95  pp. 

Een overheerlijke salade royaal gegarneerd met oa. zalm, paling, 

garnalen, makreel. 
 

Russisch ei  € 6.95 pp. 

De overbekende huzarensalade gegarneerd met div.vissoorten. 
 

Huzarensalade  € 6.95  pp. 

Royaal gegarneerde salade met div.vleessoorten oa. rosbief, ham, paté 

en rollade. 
 

Familie salade  € 29.50 

Een extra royaal gegarneerde vis of huzaren salade voor ± 5 pers. 

 

Romige kartoffel / zalmsalade  € 7.95 pp. 

Een romige aardappelsalade verijkt met zalm en gegarneerd met 

diverse zalm varianten. 
 

Gerookte visschotel  € 8.50 pp. 

Deze schotel bestaat uit een mix van div.gerookte vissoorten,  

oa. paling, zalm,makreel, zalmforel, brado, gevulde wraps op een 

bedje van huisgemaakte zalmsalade. 
 

 

Gourmet en grill  € 8.50 pp. 

Fraai opgemaakte schotel met  zalmfilet, botervis, 

 tonijn, roodbaarsfilet, gamba’s. 

 

 

 

 
SALADES EN  SCHOTELS, MIN. AFNAME  VANAF  4 PERS. 

U kunt uw bestelling doorgeven t/m donderdag 22 december ! 

 

 

 

 

De toppers van It Fiskhuys 
 

 

Garnalencocktail  € 3.95 

Een combinatie van Hollandse, Noorse en kreeftgarnalen 

met een fijne cocktailsaus. 
 

Tongrolletjes gevuld met zalm  € 2.95 

Tongfilets gevuld met zalm en kruiden. 
 

Zalm spies  € 2.75 

Mooie spies met mals gemarineerde zalmfilet.  
 

Gamba spies  € 2.75 

Gamba’s gemarineerd in knoflook olie. 
 

Tonijnsteak  € 5.50 

Botermalse tonijnsteak van ca. 150 gr. 
 

Warmgerookte  zalmzijde   ± 1000 gr. € 29.50 

Een hele zalmzijde ambachtelijk gerookt. 
 

Salade It Fiskhuys  € 10.50 pp 

Een zeer royaal gegarneerde zalmsalade 

met oa. paling. div.zalm soorten,krab,kreeft, 

div.soorten garnalen en gerookte vissoorten. 
 

Visschotel It Fiskhuys  € 12.50 pp 

Een uitgebreide schotel met de meest luxe gerookte  

vissoorten. 

warm gerookte zalm, lang gesneden zalm 

Hollandse garnalen,krab,kreeft,Noorse en kreeftgarnalen, 

gerookte paling,heilbot en forel. 
 

Pronkstuk It Fiskhuys  € 19.50 pp 

Een combinatie van salade en visschotel It Fiskhuys. 

 

 



Salades en     

schotels  

vanaf 

minimaal 4 

personen ! 

   

 

  Bestellijst  It Fiskhuys 
 Naam…………………………………. 

 Straat………………………Nr……… 

 Postcode……………………………… 

 Plaats…………………………………. 

 Tel.nr…………………………………. 

 Datum afhalen……………………….. 

 Tijdstip afhalen…………................uur 
 

 
 

 …..pers.Zalmsalade 

            …..pers. Russisch ei   

 …..pers.Huzarensalade 
 

 …..Familie salade 

            ......pers.kartoffel salade 

 …..pers. gourmet / grill 
 

 …..pers.Gerookte visschotel 
 

 …..x  Garnalencocktail  

 …..x  Tongrolletjes gevuld met zalm 

 .….x  Zalm spies 

 .….x  Garnalen spies  

 …..x  Tonijnsteak 

 …..x  Warmgerookte  zalmzijde  ± 1000 gr. 

 …..pers. Salade It Fiskhuys   

 …..pers. Visschotel It Fiskhuys   

 …..pers. Pronkstuk It Fiskhuys  
  

 …..ons.Paling filet    € 4.95 

 …..ons.Zalm filet    € 3.95 

 …..ons Hollandse garnalen   € 4.95 

 …..ons Kreeft garnalen  € 3.95  

 …..ons Noorse garnalen   € 2.95  
 

Verse vis : Kabeljauwfilet, Zalmfilet, Scholfilet, Tonijn, Zeetong, Coquilles, 

Sliptong, Zeewolf, Schelvis, Poon, Zeeduivel, Krab, Kreeft,  

Oesters, Tarbot, Zalmforel enz.enz. 
 

Diversen:………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

UW VISSPECIALIST 

 

                  
 

FEESTDAGEN 2016 
 

Lekker thuis eten met de feestdagen. 
 

 

Salades & schotels 
 

Gourmet & grill 
 

Groot assortiment verse vis 
 

Ambachtelijk gerookte vis 
 

Ruime keuze in schaal & schelpdieren 
 

Pleinweg 12 Heerenveen Tel. 0513-620188 

 

Doelenstraat 3 Steenwijk Tel.0521-767272 

 

itfiskhuys@outlook.com      www.itfiskhuys.nl 

http://www.itfiskhuys.nl/


 
 

 

 

 


