
AFHAAL EN BEZORG MENU ‘HET VISSERSHUIS’ 

 

Bestellingen graag telefonisch doorgeven 0111-652259 

of via de website www.hetvissershuis.nl  

Alle betalingen via IDEAL, tikkie, pinnen of contant.                                                  

VOORGERECHTEN 
(alle voorgerechten worden geserveerd met brood)  

Zeeuws Zelander wit desembrood    €   6,00 

Tomatentapenade, aioli,en kruidenboter 

 

Tonijntartaar       klein       groot 

Wakame, wortel, rettich, soja, limoenmayonaise  €  12,50  €  18,50 

 

Rundercarpaccio 

Parmezaanse kaas, pijnboompitten,      €  10,00 

basilicummayonaise, rucola 

 

Geitenkaassalade       klein                groot  

Honing-mosterd, gemarineerde  tomaatjes,   €  10,00  €  16,00 

rettich, pijnboompitten 

 

Koude visschotel      klein   groot 

Gerookte zalm, paling, heilbot, forel en    €  15,00  €  22,50 

Hollandse garnalen met cocktailsaus 

Gegratineerd mosselen     klein   groot 

Zeeuwse mosselen (zonder schelp), knoflookolie,  €  10,00  €  17,50 

kruidenboter en geraspte kaas 

Gamba’s       6 stuks   12 stuks 

Black-Tiger garnalen, ui, knoflook olie, kruidenboter  €  12,00  €  23,50 
 

KINDERMENU’S 

Ketelbinkiemenu           

1 slibtong, appelmoes, frietjes en mayonaise     €  9,00 

Schippersmenu 

Frikandel, appelmoes, frietjes en mayonaise     €  6,75 

Matrozenmenu  

Kroket, appelmoes, frietjes en mayonaise      €  6,75 

Kapiteinsmenu 

Vissticks 3 stuks, appelmoes, frietjes en mayonaise     €  6,00 

http://www.hetvissershuis.nl/


HOOFDGERECHTEN VIS 

(alle hoofdgerechten worden geserveerd salade en friet met mayonaise) 

Slibtong           2 stuks € 19,00 

Gebakken sliptongen met partjes citroen       3 stuks € 23,00

          4 stuks € 27,00 

Gebakken vistrio 

Drie verschillende vissoorten gebakken      € 20,00  

Gebakken zalm 

Zalmfilet, romige whiskysaus        € 20,00  

Gebakken mosselen 

Zeeuwse mosselen (zonder schelp), kruiden, Parmezaanse kaas                        € 17,50               

groenten (prei, ui, paprika)          

Gebakken zeebaars (lijngevangen) 

Wilde lijngevangen zeebaarsfilet uit de Noordzee met gewokte groenten  € 27,50            

Gebakken kabeljauw          

Kabeljauwfilet met warme mosterdsaus      € 19,00 

Viscurry            

Verschillende vissoorten, gele curry, groenten, Indiaanse kerrie-roomsaus € 19,00 

Curry Vega 

Gele curry, groenten, Indiaanse kerrie-roomsaus     € 14,50 

 

HOOFDGERECHTEN VLEES 

(alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade en friet met mayonaise) 

Hamburger ‘Net even anders’.  

100% rundvlees, broodje, spek, kaas, ui, tomaat, komkommer, augurk  €  16,00 

 

Spareribs ‘zoet’ met knoflooksaus en chilisaus     €  19,00 

Spareribs ‘pittig’ met knoflooksaus en chilisaus     €  19,00 

 

NAGERECHTEN 

Cheesecake 

Roomkaas, limoen, Bastogne biscuit, slagroom, frambozensaus    €  7,50 

Chocolade  

Mousse van witte en melk/puur, brownie en slagroom    €  7,50 

 


