Gegevens klant

Heerlijke Spaanse tapas				 Aantal
Ansjovis met citroen
Ansjovis Oosters
Sardinefilets met basiicum
Octopussalade
Octopusschijfjes
Kleine-octopus met knoflook en peterselie

Naam
Adres
Woonplaats

bakje 200 g
bakje 200 g
bakje 200 g
bakje 200 g
bakje 200 g
bakje 200 g

€
€
€
€
€
€

5,95
5,95
5,50
9,50
9,50
7,50

Diepvries				 Aantal
Pakje gerookte forelfilets
Queenkrab
Gerookte heilbotfilets
Slakken escargots
Steurgarnalen
Zeevruchtencocktail

2 stuks per pakje
pakje 400 gram
pakje 100 gram
schaaltje 12 stuks
1 kilo
1 kilo

€ 4,15
€ 35,80
€ 7,50
€ 7,95
€ 14,95
€ 11,75

Een mix van diverse zeevruchten uit de zee

Telefoonnummer
Datum afhalen

Aanvullende wensen

E-mail
Totaalbedrag €

Zalm aioli-lemon tapas
Bestaat uit 4 stuks gevulde wraprondjes
Zalm-zeewier tapas
Bestaat uit 4 stuks gevulde wraprondjes
Zalm-roomkaas tapas
Bestaat uit 4 stuks gevulde wraprondjes
King-krab tapas
Bestaat uit 4 stuks gevulde wraprondjes
Hollandse garnalen tapas
Bestaat uit 4 stuks wraprondjes

Bestel
snel en eenvoudig
in onze webshop
viswinkelpetertol.nl

per doosje
2 doosjes voor
per doosje
2 doosjes voor
per doosje
2 doosjes voor
per doosje
2 doosjes voor
per doosje
2 doosjes voor

€ 2,95
€ 5,50
€ 2,95
€ 5,50
€ 2,95
€ 5,50
€ 2,95
€ 5,50
€ 4,50
€ 8,00

Doosje gamba’s 6/8 ongepeld
Doos gamba’s 8/12 ongepeld
Doos gamba’s 13/15 ongepeld
Doos gamba’s 16/20 ongepeld
Black Tiger gamba’s gepeld
Diepvries langoustines

1 kilo per doos
1 kilo per doos
1 kilo per doos
1 kilo per doos
1 kilo
100 g

€ 38,00
€ 30,00
€ 24,50
€ 21,00
€ 28,00
€ 2,75

Bestellijst voor
de feestdagen

Soepen				 Aantal
Kreeftensoep
Bretonse vissoep
Volendammer vissoep
Bouillabaisse soep
Hollandse garnalensoep

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

€
€
€
€
€

6,50
4,95
4,95
4,95
6,95

Afwijkingen in prijzen en teksten
voorbehouden. Viswinkel Peter Tol behoudt
zich het recht voor de producten en prijzen
te allen tijde te veranderen.

Openingstijden
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag

23 december:
24 december:
25 december:
26 december:
31 december:

07.30 - 18.45 uur
07.30 - 17.00 uur
gesloten
gesloten
07.30 - 16.00 uur

Oostelijke Handelskade 1041-1045 | Amsterdam | T 020-4196627
www.viswinkelpetertol.nl | info@viswinkelpetertol.nl

Makkelijk
bereikbaar en gratis
parkeren onder het
winkelcentrum!

De lekkerste
visspecialietein

Visschotels				

Aantal

Verse vis				

Kabeljauwhaas MSC deze is wat stevig van structuur 100 g € 2,85
gerookte makreelfilet en gerookte palingfilet. Voor circa 2-4 personen.
Kabeljauwhaas MSC
(stevig) vanaf 400 g per 100 g € 2,65
Visschotel Marken Bestaande uit: zalmsalade, pate rondjes, roze jumbo garnalen, Hollandse garnalen, rivierkreeft vlees, surimi sticks,
per schotel
€ 72,50
Kabeljauwfilets MSC
deze is wat zachter van structuur Dagprijs
gerookte heilbot, gerookte forel filet, gerookte zalm, gerookte makreelfilet, gerookte palingfilet en 2 vissalades naar keuze. Voor circa 4-6 personen.
Scholfilets MSC
per stuk € 7,95
Visschotel Zuiderzee Bestaande uit: pate rondjes, gegrilde tonijn, roze jumbo garnalen, Hollandse garnalen, rivierkreeft vlees, surimi sticks,
per schotel
€ 89,50
Tarbotfilets
100 g Dagprijs
gerookte heilbot, gerookte forel filet, gerookte zalm, gerookte makreelfilet en gerookte palingfilet. Voor circa 5-7 personen.
Zeewolffilets
100 g € 3,85
Visschotel Volendam Bestaande uit: zalmsalade, paterondjes, roze jumbo garnalen, Hollandse garnalen, rivierkreeftvlees, surimisticks,
per schotel
€ 92,50
Zeeduivelfilets
100 g Dagprijs
gerookte heilbot, gerookte forelfilet, gerookte zalm, gerookte makreelfilet, gerookte palingfilet en 2 soorten vissalade naar keuze. Voor circa 5-7 personen.
Zeeduivel moten
per stuk ca. 250 g Dagprijs
Urker hapjesschotel Bestaande uit: zalmsalade, palingfilet, Hollandse garnalen, makreel filet, gerookte forel filet,
per schotel
€ 45,00
Zalmfilets
100 g € 3,75
gerookte zalmstukjes, rivierkreeften vlees. Voor circa 2-4 personen.
Moten zalm
per stuk ca. 250/300 g € 6,95
Gourmetschotel Bestaande uit: kabeljauwfilet, heilbotfilet, zalmfilet, zeebaarsfilet, coquilles, tonijnfilet, gamba’s, scholfilet,
per schotel
€ 62,50
Forel
per stuk € 4,75
gemarineerde aardappeltjes, rauwkostsalade. Voor 4 personen.
Rode forel
per stuk € 12,00
Rondje Amsterdam Bestaande uit: Hollandse garnalen, gerookte zalm, gerookte paling, gerookte makreel en rivierkreeftvlees
per schotel
€ 52,50
Rode forelfilets
per stuk ca. 180 g € 6,00
Zuiderzeeschotelje Bestaande uit: paling, Hollandse garnalen, gerookte makreelfilets, gerookte zalmfilets en zalmsalade
per schotel
€ 10,95
Coquille MSC
per stuk € 2,50
Luxe visschotel Bestaande uit: paling, Hollandse garnalen, gerookte zalm, gerookte makreelfilets, zalmsalade, gegrilde zalm en een vissalade
per schotel
€ 22,50
Gepelde black tiger gambas
per stuk € 0,95
per schotel
€ 25,95		
per stuk € 11,00
Luxe saladeschotel Deze saladeschotel kunt u zelf samenstellen met een keuze uit diverse heerlijke vissalades.
Zeebaars
Luxe rookplateau Bestaande uit: palingfilet, makreelfilet, gerookte zalm, forelfilet en warm gerookte zalm
per schotel
€ 32,50
Zeebaarsfilets
per stuk € 6,50
Luxe salade / garnalen plateau Bestaande uit drie verschillende luxe salades: forel champagnesalade, coquille-truffelsalade
per schotel
€ 32,50
Dorade
per stuk € 11,00
en krabsalade. De garnalen bestaan uit roze jumbo garnalen, rivierkreeft vlees en Hollandse garnalen.
Doradefilets
per stuk € 6,50
Luxe visplateau Bestaande uit: palingfilet, makreelfilet, gerookte zalmstukjes, en Hollandse garnalen
per schotel
€ 35,00
Wilde zeebaars
per stuk € 32,50
Luxe saladeplateau Deze saladeplateau kunt u zelf samenstellen met een keuze uit diverse heerlijke vissalades.
per schotel
€ 27,50
Wilde Argentijnse ongepelde garnalen
per stuk € 4,95
Garnalen / rookplateau Bestaande uit: warm gerookte zalm, gerookte heilbotfilet en gerookte zalm. De garnalen bestaat uit roze jumbo garnalen,
per schotel
€ 32,50
Wilde zalmfilets
100 g € 3,75
rivierkreeft vlees en Hollandse garnalen.
Noordzee tongen
100 g Dagprijs
Haringschotel Onze heerlijke haringen worden altijd vers gesneden vanaf 6 stuks		
€ 13,98
Noordzee sliptongen
100 g Dagprijs
Tonijnfilets sashimi kwaliteit
100 g € 6,95
Verse makreel
per stuk € 5,50
Luxe vishapjes				
Aantal
Heilbotfilets
100 g € 3,75
Zalmbonbons 3 stuks Bestaande uit: zachte vulling van gepocheerde zalm en de buitenkant van gerookte zalm
per doosje
€ 5,50
Verse Langoustines
100 g € 3,75
Zalmbonbons Bestaande uit: zachte vulling van gepocheerde zalm en de buitenkant van gerookte zalm
2 doosjes voor
€ 10,00
Roodbaarsrugfilets
per stuk € 8,00
Japans hapje 6 stuks Bestaande uit: zacht gestoomd deegjasje gevuld met garnaal met een heerlijk Japans sausje
per doosje
€ 4,95
Kingkrabpoten
vanaf 400 g € 40,00
Italiaans lunchhapje Bestaande zalm, rucola en parmezaanse kaasper schotel 		
€ 4,50
Diverse gevulde eitjes gevuld met zeebanket 4 stuks		
per doosje
€ 3,95
Gerookte visspecialiteiten uit Volendam 		
Diverse gevulde eitjes gevuld met zeebanket 4 stuks		
2 doosjes
€ 6,95
Hapjesschotel 1, 17 stuks Bestaande uit: zalmbonbons, diverse gevulde eitjes en diverse gevulde wraprondjes
Gerookte lang uitgesneden zalm
per schotel
€ 26,95
100 g € 6,50
Hapjesschotel 2 Diverse gevulde wraprondjes en diverse gevulde eitjesper schotel 		
€ 26,95
Gerookte zalmstukjes
100 g € 5,25
Eitjes gevuld met kreeftsalade 4 stuks		
per doosje
€ 4,50
Gerookte lang uitgesneden wilde zalm
100 g € 8,95
Eitjes gevuld met kreeftsalade 4 stuks		
2 doosjes
€ 7,95
Gerookte palingfilets
100 g € 8,50
Japanse tataki-schotel met licht aangegrilde tonijn en zalm
per schotel
€ 29,50
Gerookte makreelfilets
100 g € 3,35
Crunchy sushischotel Bestaande uit: tonijn, zalm, krab en garnalen 		
per schotel
€ 24,95
Gerookte zalmsnippers
100 g € 2,95
Tonijntartaar Bestaande uit: Tonijntartaar met cashewnoten, tomaten chutney en mangosaus
per bakje
€ 5,95
Warm gerookte zalmstukken
per stuk 180 g € 8,65
Visschotel IJsselmeer Bestaande uit: zalmsalade, paterondjes, roze jumbo garnalen, Hollandse garnalen, surimisticks, gerookte zalm,

per schotel

Aantal

€ 45,00

Vissalades				 Aantal
Rivierkreeftsalade
100 g
Forel-champagnesalade
100 g
Coquille-truffelsalade
100 g
Zeevruchten-coctailsalade
100 g
Langoustine-salade
100 g
King-krabsalade
100 g
Krabsalade
100 g
Garnalen-krabsalade
100 g
Canadese kreeftsalade
100 g
Hollandse garnalensalade
100 g
Tonijsalade
100 g
Italiaanse makreelsalade
100 g
Purezalmsalade
100 g
Makreelpate
100 g
Haring in dillesalade
100 g
100 g
Haringsalade rode biet
Tonijn-eisalade
100 g
Warm gerookte zalmsalade
100 g
Tonijn-olijfsalade
100 g
Brugse vissalade met tonijn, zalm en garnalen
100 g
Grote zalmsalade
per stuk
Kleine zalmsalade
per stuk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,75
3,95
4,25
3,75
4,25
3,85
2,65
2,65
5,25
5,95
2,50
2,75
2,85
2,75
2,35
2,35
2,50
4,65
2,45
2,45
5,80
3,95

Quiche				 Aantal

Aantal

Quiche met tonijn
Quiche met tonijn
Quiche zalmtartaar
Quiche zalmtartaar
Quiche kabeljauw
Quiche kabeljauw
Quiche Thaise garnalen
Quiche Thaise garnalen

per stuk
3 stuks
per stuk
3 stuks
per stuk
3 stuks
per stuk
3 stuks

€
€
€
€
€
€
€
€

2,75
7,50
3,25
8,50
2,75
7,50
2,95
7,50

Schelpdieren				 Aantal
Wulken
Alikruiken
Amandes
Clams petit
Kokkels
Palourdes
Scheermessen
Vongole
Mosselen

500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
per kilo

€ 9,50
€ 9,50
€ 5,50
€ 13,50
€ 9,25
€ 14,00
€ 6,75
€ 14,00
€ 9,95

Immitatie kaviaar zwart of rood
Forel eitjes
Zalm eitjes

per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks
per stuk
mandje = 12 stuks

Rivierkreeftvlees
Hollandse garnalen
Roze jumbo garnalen
Gamba’s op Spaanse wijze

€ 2,90
€ 31,25
€ 2,15
€ 23,50
€ 3,60
€ 39,00
€ 2,75
€ 28,50
€ 3,35
€ 38,50
€ 2,25
€ 23,50
€ 2,35
€ 24,00
€ 2,25
€ 24,00

Kreeft, krab en garnalen				
Kreeft
Kreeft
Kreeft
Kreeft
Kreeft
Opgemaakte gekookte kreeft

500 g
700 g
800 g
1000 g
1200 g
per kreeft

Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs
Dagprijs
€ 67,50

Gekookt in een heerlijke Courtbouillon, inclusief sausjes

Noordzeekrab

p.s. circa 800 - 1000 g

€ 22,50

per potje
per potje
per potje

€ 7,90
€ 12,95
€ 12,95

Garnalen				 Aantal

Oesters				 Aantal
Platte Zeeuwse
Platte Zeeuwse
Zeeuwse creuses
Zeeuwse creuses
Gillardeau
Gillardeau
Geay
Geay
Krystale
Krystale
Fines de Claire Cap Horn
Fines de Claire Cap Horn
Fines de Bretagne
Fines de Bretagne
Ierland Finest
Ierland Finest

Kaviaar				 Aantal

100 g
100 g
100 g
100 g

€
€
€
€

5,25
6,95
5,25
5,25

Deze zijn gegrild in kruidenboter deze kunt u nog even ligt opwarmen
en bijvoorbeeld op een stukje stokbrood serveren.

Japanse sashimi en tataki				 Aantal
Tonijn en zalm
Tonijn, zalm en coquille
Dun gesneden coquille
Zalm tataki licht aangegrild
Tonijn tataki licht aangegrild

per bakje
per bakje
per bakje
per bakje
per bakje

€ 13,50
€ 13,50
€ 8,50
€ 7,25
€ 8,50

Groentes van de zee				 Aantal
Verse zeekraal
Japanse zeewiersalade

100 g
100 g

€ 1,95
€ 1,95

Chrunchy sushirol				 Aantal
Aantal

Crunchy sushirol met zalm
Crunchy sushirol met tonijn
Crunchy sushirol met garnaal
Crunchy sushirol met krab

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

€
€
€
€

8,50
8,50		
7,50
7,50

