
  Is een bevroren product 
 
 



  Is een bevroren product 
 
 

 

Huisgemaakte cocktails (kant en klaar) 
Hebben een gewicht van ± 100 gram 
   Canadese krab cocktail           915 
   Garnalen cocktail Noorse          908 
   Surimi-krab cocktail            910 
   Mediterranée cocktail (tonijn, surimi, garnalen en gerookte zalm)     911 
(De cocktails worden geleverd in cup, met als garnering cocktailsaus, peterselie en tomaat) 
   Basis voor Mediterranée cocktail om zelf uw cocktail te vullen 1kg    9903 

 
 

Opera van zalm 
Basis van zalmtartaar belegd met groenten en dillecreme. 
Na ontdooien serveerklaar. 
   Doos 30 x 80 gram      9587 
 
 
 

 

Timbaaltje met zalm 
Een mini terrine met kaas, room en gemarineerde zalm, afgewerkt met gerookte zalm. 
Het Timbaaltje is na ontdooien serveerklaar in porties van 75 gram. 
Ideaal om als een koud voorgerecht te gebruiken.  
   Doos 54 x 75 gram          9503 

 
 

Zalm tartaartje 
Tataar gemaakt van de mooiste filets van de Atlantische zalm. 
De zalm word direct na het fileren gesneden en tot tartaar verwerkt. De tartaar wordt 
aangemaakt met een heerlijke dressing. Na ontdooien consumptie gereed. 
   Doos 20 x 80 gram      9596 

 
 

 

Mini Zalmbavarois 
Zalmfilet gevuld met bavarois op basis van witvis. 
Portie ± 25 gram (na ontdooien serveerklaar) 
   Doos 9 x 16 x 25 gram         9504 
 
 

 

Zalm spinazietaartje 

Afgebakken krokante bodem rijkelijk gevuld met een romige saus 
met zalm en bladspinazie. Makkelijk in de oven op te warmen. 
   Doos 40 x 110 gram      9592 
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Gevulde zeevruchten schelp 
Sint Jakobsschelp: rijkelijk gevuld met garnalen, pollack, champignons en worteltjes in 
een lichte tomatensaus en bestrooid met kaas.  Portie ca. 140 gram 
Kan vanuit diepvries in de oven bereid worden. 
   Doos 20 x 140 gram         9588 

 
 

Krab koekjes (zeer smaakvol) 

Hartige koekjes op basis van krab. Na bereiding in de oven zowel koud als warm te serveren. 
Verpakt per 16 stuks 
   Bak 16 x 70/80 gram      9589 
 
 
 
 

Garnalentaartje 
Afgebakken krokante bodem, rijkelijk gevuld met garnalensaus, Hollandse en roze garnalen. 
Makkelijk in de oven op te warmen. 
   Doos 40 x ±110 gram         9593 
 
 
 

Scholfilet met heilbot/spinazie 
Huidloze scholfilet gevuld met ’n mousse van spinazie, 

kabeljauw en heilbot. Makkelijk te bereiden in een combisteamer. 

   Doos 40 x ±100 gram       9595 

 

 

 

Zalmroulade 
Een romige visfarce met kruiden gehuld in een plakje zalm. 

   Doos 30 x ±100 gram         9506 
   Gepocheerd per stuk 80/90 gram     41560 
   Gepocheerd met Hollandaisesaus 1/3 Gastro 5 x 80/90 gram  49507 
 
 

 

Scholfilet gevuld met gerookte zalmmousse 
Een Noordzee scholfilet zonder huid, gevuld met een mousse van verse en gerookte 

Noorse zalm. Uitermate geschikt voor te pocheren in uw steamer maar ook kant en 

klaar in uw Meals on Wheels systeem. 
   Doos 40 x 100 gram       (rauw)    9149 

   Gepocheerd per stuk  80/90 gram    4161 

   Gepocheerd 80/90 gram met Hollandaisesaus 
1/3 GN per 5 stuks   54160 
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Gepocheerde scholrolletjes 
Feestelijk rolletje gevuld met Noorse zalmfilet. 
Portie ca. 80/90 gram per stuk 
   Gepocheerd per stuk te bestellen 80/90 gram       4197 
   Gepocheerd per stuk te bestellen 80/90 gram Na-    41975 
Zowel met als zonder Hollandaisesaus verkrijgbaar. 
 
 

Vers gepocheerde kabeljauw 
   Gegaarde kabeljauw 80/90gram     4137 
Wij hebben ook een assortiment Na- producten. 
Ook leverbaar met Hollandaisesaus 
Vers gepocheerde kabeljauw en direct ingevroren 
   Doos 35 x 80/90 gram  

   9717 

 

 

Gepocheerde Noorse zalmfilet met grill-streep 
Op ambachtelijke wijze en uiterst zorgvuldig gekruid, gegrild en nagegaard portie  
Noorse zalmfilet, ook in Natriumarm verkrijgbaar. 
 

   Gepocheerde zalmfilet met grillstreep 80/90 gram   45258 

   Gepocheerde zalmfilet  met grillstreep 80/90 gram Na-  45257 

   Gepocheerde zalmfilet  80/90 gram met Hollandaisesaus 
    1/3 Gastro per 5 stuks       37211 

   Gepocheerde zalmfilet  80/90 gram met dillesaus 
    1/3 Gastro per 5 stuks      37213 
 
 
Voor de kleinschalige woonvormen leveren wij de gebakken en de gegaarde vis ook in de verpakkingen ½, ⅓, ¼ en ⅙ 
gastronorm verpakking met vaste aantallen per verpakking. 
 
 

Ook hebben wij een ruim assortiment verse vis daarbij kunt u denken aan: 
- Verse Noordzee tong 
- Verse Kabeljauw 
- Verse Koolvis  
- Verse scholfilet (met of zonder huid) 
- Verse griet     
- Verse zalmfilet    
- Verse heilbotfilet    
- Verse zeewolf     
- Verse zeebaarsfilet    

 
Deze vissoorten kunnen wij in diverse gewichten en sorteringen leveren. 
 

 
 

 


