Salades en schotels

De toppers van It Fiskhuys

Zalmsalade € 8.95 pp.
Een overheerlijke salade royaal gegarneerd met oa. zalm, paling,
garnalen, makreel.

Garnalencocktail € 4.95
Een combinatie van Hollandse, noorse en kreeftgarnalen
met een fijne cocktailsaus.

Huzarensalade € 7.95 pp.
Royaal gegarneerde salade met div.vleessoorten oa. rosbief, ham, paté
en rollade.

Tongrolletjes gevuld met zalm € 3.95
Tongfilets gevuld met zalm en kruiden.

Familie salade € 32.50
Een extra royaal gegarneerde vis of huzaren salade voor ± 5 pers.
Gerookte visschotel € 9.50 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.

Zalm spies € 3.50
Mooie spies met mals gemarineerde zalmfilet.
Gamba spies € 2.95
Gamba’s gemarineerd in knoflook olie.
Tonijnsteak € 7.75
Botermalse tonijnsteak van ca. 150 gr.

Gourmet en grill € 9.50 pp.
Fraai opgemaakte schotel met zalmfilet, botervis,
tonijn, roodbaarsfilet, gamba’s.

Warmgerookte zalmzijde ± 1000 gr. € 29.50
Een hele zalmzijde ambachtelijk gerookt.

SALADES EN SCHOTELS, MIN. AFNAME VANAF 4 PERS.

Visschotel It Fiskhuys € 13.50 pp
Een uitgebreide schotel met de meest luxe gerookte
vissoorten.
warm gerookte zalm, lang gesneden zalm
Hollandse garnalen,krab,noorse en kreeftgarnalen,
gerookte paling,heilbot en forel.

Bestel op tijd !!!! dan is bijna alles mogelijk.
Prijzen per dec.2020

Salade It Fiskhuys € 11.50 pp
Een zeer royaal gegarneerde zalmsalade
met oa. paling. div.zalm soorten,krab,
div.soorten garnalen en gerookte vissoorten.

Pronkstuk It Fiskhuys € 21.50 pp
Een combinatie van salade en visschotel It Fiskhuys.
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UW VISSPECIALIST

Lekker thuis eten altijd een feest.
Salades & schotels
Gourmet & grill
Groot assortiment verse vis
Ambachtelijk gerookte vis
Ruime keuze in schaal & schelpdieren
Doelenstraat 3 Steenwijk Tel.0521-767272
itfiskhuys@outlook.com

www.itfiskhuys.nl

