Uw eigen gourmet samenstellen kan nu met het
nieuwe gourmetten! In plaats van op één grote schaal
worden de producten in verschillende bakjes
aangeleverd. Zo kunt u de kleine bakjes ook nog eens
handig verdelen over de tafel en makkelijk bewaren in
de koelkast. Genoeg redenen om te kiezen voor het
nieuwe gourmetten.
Wij adviseren om uit te gaan van 300 gram per
persoon.

Bijproducten
Ravigottesaus (huisgemaakt)
Knoflooksaus (huisgemaakt)
Joppiesaus
Piri Piri saus

portie € 0,50 x ___
portie € 0,50 x ___
portie € 0,50 x ___
portie € 0,50 x ___

Voorkom spijt, bestel op tijd!
Zalmfilet
100 gram € 2,75 x ______
Wilde zalmfilet
100 gram € 3,85 x ______
Tonijnfilet
100 gram € 2,25 x ______
Koolvis
100 gram € 1,50 x ______
Pangafilet
100 gram € 1,50 x ______
Gamba’s
100 gram € 3,25 x ______
Gamba’s in knoflookolie 100 gram € 3,50 x ______
Visvink(kabeljauw/spek) 100 gram € 2,50 x ______

U kunt uw kerstbestelling doorgeven
t/m 20 december 13.00 uur

Ook andere vissoorten zoals kreeft, oesters,
slibtong, snoekbaars, mosselen, garnalen,
gamba’s enz…

Openingstijden:
Dinsdag 18 december 9.00 tot 18.00
Woensdag 19 december 9.00 tot 18.00
Donderdag 20 december 9.00 tot 18.00
Vrijdag 21 december 9.00 tot 19.30
Zaterdag 22 december 9.00 tot 17.00
Maandag 24 december 11:00 tot 17:00
Donderdag 27 december 9.00 tot 18.00
Vrijdag 28 december 9.00 tot 19.30
Zaterdag 29 december 9.00 tot 17.00
31 december t/m 7 januari GESLOTEN

Visschotels
Vishapjesschotel (gerookte haring, makreel, zalm,
paling, gevulde zalmwrap, zoute haring of rookmaatje
in overleg) of een heerlijke huisgemaakte zalmsalade
of een combi van deze twee.
Vishapjesschotel

100 gram € 3,75 x ______

(vanaf 600 gram)

Zalmsalade

100 gram € 2,25 x ______

(vanaf 600 gram)

Wij wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2019

Visspecialist Cees Bijlsma
merk 23
8711 CM Workum
Mobiel: 06-10167118
www.visspecialist.nl
ceesbijlsma@ziggo.nl

Combischotel

200 gram € 6,00 x ______

(vanaf 800 gram)

Afhalen op maandag 24 december
(na 13.00 uur)

Naam:
Adres:

________________________________
________________________________
________________________________
Telefoon: ________________________________

