
 

Het voorjaar is weer begonnen en dat vier je samen met je naasten en lekker 

eten mag niet ontbreken. Een lekker paasontbijtje, een pinksterbrunch, BBQ 

of zelf een diner maken, je kan alle kanten op.  Op onze website staat ons 

volledige assortiment. Hier kan je gemakkelijk je bestelling online plaatsen, 

telefonisch bestellen kan ook of bij onze verkoopwagen of in de winkel. 

Afhalen van je bestelling kan in onze winkel in ’s-Heerenberg, maar is ook 

mogelijk bij één van onze markten en standplaatsen. 

          
 

 

                                                                        

 

BBQ en Vis 
• Zalm gegrild of als pakketje 

• Gamba’s op een spies of los 

• Dorade, roodbaars, zeebaars, 

verschillende zeevruchten 

 

Asperges en Vis 
• met verse zalmfilet of gerookt 

• halve kreeft of coquilles 

• zeebaars, heilbot, barramundi  

 

Ontbijten met Vis 
• Roerei met gerookte zalm 

• een lekkere brunchschotel 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

                 

Luxe Visschotel                           
te bestellen vanaf 2 personen, prijs vanaf € 12,50 p.p. 

Stel zelf je visschotel samen, kies als basis bijv. zalmsalade met 

aardappel en geef aan welke vissoorten je erbij wilt. Wij maken je 

visschotel op maat naar jouw wens. Wanneer je een schotel wilt, bellen 

wij je op om de samenstelling te bespreken, ook ben je van harte 

welkom in onze winkel om je visschotel te bestellen                                                                                                      

Gourmet/Fondue te bestellen per persoon 

Gourmet/Fondue schotel 
Zalm, Scampi, Tonijn en 2 soorten witvis 

Gourmet/Fondue schotel “de Luxe” 
Heilbot, Snoekbaars, Coquille, King gamba 

Gourmet plus pakket (als extra aanvulling) 
Huisgemaakte  tonijnsalade,  gerookte zalmboter en  500 gram  
huisgemaakte salade naar keuze aardappel/zalmsalade of pastasalade 

 

Visbrunch schotel 
Deze schotel bestaat uit zalmsalade gemaakt 
van vers gepocheerde zalm op aardappel- 
basis, gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet, 
roze garnalen en haring in dillesaus.  
Royaal voor 3-4 personen 

 

Fruits de Mer Schotel 
Onze Fruits de Mer schotel voor 4 personen bestaat o.a. uit: gekookte 
King Crabpoot, 4 gekookte Kreeftenpoten(gekraakt), 4 Franse Oesters, 
4 Zeeuwse Creuses, 8 gekookte Gamba’s en nog meer moois wat de zee 
ons dagvers te bieden heeft.  
Incl. limoenmayonaise, cocktailsaus en een oestermes 

 

Hollandse 
haringschotel 
Schaal met 10 maatjes haringen 
zonder staart, met uitjes en  
zure bom 

 

Zeeuwse/Franse 
Oesters geopend 
Mooie Oesters op schaal die al zijn 
opengemaakt. We doen er alvast citroen 
en vinaigrette voor je bij. 

 

Sashimi schotel 
Japanse sashimischotel bestaande uit 
vers gesneden Zalmfilet, Tonijn, 
Zeebaars, Coquille en Surimi. Incl. 
Wakamé, sojasaus en wasabi. 

 

Family 
Fishbucket 
Een grote Fishbucket 
gevuld met gebakken 
kibbeling, mosselen en 
scampi. Alles is vers 
gebakken, alleen even 
opwarmen in de oven of 
airfryer.  
Incl. 3 lekkere sausjes 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

Hierboven staat een klein gedeelte van ons assortiment. Voor een 

volledig overzicht en de actuele prijzen kijk op:  

 

www.vishandelwennekes.nl                           

                        

 

Je kan je bestelling ook doen in de winkel, bij onze 

verkoopwagen of telefonisch 
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Koude 
kreeftschotel 
Een mooi opgemaakte schotel met 
gekookte kreeft, inclusief 
limoenmayonaise en cocktailsaus. 
De Kreeften zijn al gekookt en zijn 
gehalveerd. 

 

Gegratineerde kreeft 
                  “van chef Henry” 
Halve kreeft gevuld met kreeftvlees en groenten, 
gegratineerd met kaas. Alleen nog even in de oven 
warm maken. 

 

Huisgemaakte vissoep 
"van Chef Henry"   

8705 Klassieke Bisque van Kreeft 1 ltr 

8715 Mosterdsoep met gerookte Zalm 1 ltr 

8708 Franse Bouillabaisse soep 1 ltr 

 

 
Scan de QR 

code en bestel 

gemakkelijk 

online 

 

http://www.vishandelwennekes.nl/

