
Super-de-luxe maaltijdsalade waarbij u kunt kiezen tussen 
huzaren- of zalmsalade. De schotel wordt uitstekend 
belegd met het beste en lekkerste uit onze winkel: 
tomaatjes gevuld met (huis)crabsalade, onze topkwaliteit 
haring met augurk, Hollandse garnalen, naturel- en 
pepermakreel, gekookte mosseltjes, fijne Schotse gerookte 
zalm, crabsurimi, gerookte forel, luxe vispaté, ambachtelijk 
gerookte palingfilet, scampi’s met cocktailsaus en voor 
ieder een reuze-garnaal. Deze schotel garneren wij 
uiteraard tip-top af.

BEWAAR 
EXEMPLAAR

D
É

 V
IS

S
P

E
C

IA
LI

TE
IT

E
N

Z
A

A
K

 V
A

N
 O

S
S

W
W

W
.D

E
V

IS
S

C
H

E
R

O
S

S
.N

L

Feestelijke 
schalenfolder

WINKELCENTRUM RUWERT, STERREBOS 23 CENTRUM OSS, WALSTRAAT 2B

Proef de spartel verse vis van De Visscher

Gerookte visschotel

VANAF 2
PERSONEN

€ 24.50 
p.p

Luxe huzaren- of zalmsalde

KLEIN MIDDEL GROOT
2 - 3
pers 47.50 4 - 6

pers 67.50 6 - 8
pers 95.00

Gerookte visschotel met paling, gerookte zalm, 
gerookte forel, gemarineerde zalm, warm gerookte zalm 
met mozzarella, gerookte heilbotmousse, Hollandse 
garnalen, scampi’s met cocktailsaus en makreel.
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Vleesschotel
Mooi opgemaakte huzarensalade met o.a. achterham, 
salami, gerookte kipfilet, ardennerham, asperges en een 
gevuld eitje.

Luxe hapjesschaal
Zéér luxe opgemaakte visschotel met voor ieder een 
bolletje lekkere salade, met een gerookte forel, onze 
lekkere haring, ambachtelijke palingfilet, fijne Schotse 
gerookte zalm, luxe vispaté, Noorse scampi’s met 
cocktailsaus, Hollandse garnalen, gevulde tomaat met 
(huis)crabsalade, naturel- en pepermakreel, crab-surimi, 
een lekkere schelp met salade en voor ieder een reuze 
garnaal.

Tapas hapjes
Mooi opgemaakte visschotel met o.a. gerookte zalm, 
tonijnsashimi, olijven, pepermakreel, gerookte paling, scampi’s 
en crabsalade.

VANAF 2
PERSONEN

€ 20.50 
p.p

VANAF 2
PERSONEN

€ 13.75 
p.p

MIDDEL

GROOT

3 - 4
pers 49.50

5 - 6
pers 80.00

Statiegeld: € 5.00

Sushi &
sashimi

Dagverse huisgemaakte sushi
Onze dagverse sushi 
bestaat uit een combinatie 
van zalm, tonijn, crab en 
gebakken gamba’s in de 
lekkerste samenstelling 
met o.a. omelet, avocado 
en komkommer.

KLEIN
8 

stuks 8.75

MIDDEL

GROOT

18 
stuks 19.75

36 
stuks 39.50

VANAF 2
PERSONEN

€ 15.00 
p.p

Mooie combinatie 
van 8 stuks sushi en 
zalmsashimi (90 gr) 

en tonijnsashimi (90 
gr). Compleet met 

sojasaus, wasabi, 
gember en wakame.



Feestelijke huzaren- of 
zalmsalade

DÉ VISSPECIALITEITENZAAK VAN OSS

Super-de-luxe 
kreeftschotel
Deze prachtige koude kreeftenschotel bestaat uit een halve 
kreeft per persoon met cocktailsaus, lekkere zalmsalade, 
gevuld eitje, tomaat gevuld met Hollandse garnalen, 
handgesneden Schotse zalm, gerookte paling en lekkere 
scampi’s.

Hollandse 
haringschaal
Feestelijk opgemaakte schaal met naar keuze halve of stukjes 
haring. Voor de haring betaald u gewoon de winkelprijs. Wij 
berekenen slechts € 5,00 voor de opmaak van uw haringschaal 
inclusief schaal, doos, augurk, uitjes, vlaggetjes en garnering.

Gevuld met 1 kg 
kibbeling, 350 

gram gebakken 
mosselen, 350 

gram gebakken 
garnalen, 350 

gram gebakken 
inktvisringen, 
ravigotte- en 

knoflooksaus. 
Mooi gegarneerd 
met peterselie en 

citroen.

Koude gebakken 
visschotel

Feestelijke maaltijdsalade waarbij 
u kunt kiezen tussen huzaren- of 
zalmsalade. Uitstekend belegd 
met tomaatjes gevuld met (huis)
crabsalade, haring, augurk en 
uitjes, roze garnaaltjes, naturel- en 
pepermakreel, mosseltjes, gerookte 
Noorse zalm, crab-surimi en gerookte 
forel. Uiteraard wordt de schotel tip-
top afgegarneerd.

VANAF 2
PERSONEN

€ 16.50 
p.p

PER STUK

€ 47.50

Ongeveer 2 kg

VANAF 2
PERSONEN

€ 39.50 
p.p



Luxe gourmet/ 
bakplaatschotel
Rijk gevulde visschotel met: tonijn, coquilles met spek, 
scholrolletjes met zalm, roodbaarsfilet, zwaardvisfilet, 
gemarineerde gamba’s en wilde zalm.

Gourmetschotel
Mooi opgemaakte schotel met de 
lekkerste gemarineerde vissoorten, o.a. 
scampi’s knoflook, verse Spaanse tonijn, 
Noorse zalm, koolvis, victoriabaars, 

kabeljauw en botervis.

Bestel je feestelijke schaal bij De Visscher
Een eigen hapjes schaal of schotel samenstellen? 

Loop bij ons binnen en we bespreken de mogelijkheden. Wij hebben namelijk voor 
iedereen een passende oplossing, zelfs gluten- of lactosevrij en koolhydraatarm.

TOT SNEL BIJ DE VISSCHER!

Amuseschotel
20 geselecteerde hapjes bestaande uit o.a. tonijntartaar, gerookte 
zalm, scampi’s, huisgemaakte salade en een vismousse.

SaladeschaalTapasschaal
Gerookte zalm, gerookte paling, (huis)
crabsalade, tonijnsalade, Hollandse 
haring, warm gerookte ‘schepzalm’ en 

‘knoflookgamba’s.

PER STUK

€ 25.00

PER STUK

€ 32.50

Voor bij uw gourmet of BBQ. Een 
mooie schaal met huzaren-, zalm- en 
kartoffelsalade, lekkere rauwkost, (huis)
crabsalade, tonijnsalade en eiersalade.

PER SCHAAL
4

personen € 35.00

Deze schotel is uit te breiden 
voor € 8.75 per persoon.

Statiegeld: € 5.00

WWW.DEVISSCHEROSS.NL

VANAF 2
PERSONEN

€ 22.50 
p.p

VANAF 2
PERSONEN

€ 12.50 
p.p

Mocht een product niet leverbaar zijn, dan zorgen wij voor een passend alternatief. 
Alle eerdere edities van onze hapjes schalen en schotels komen hiermee te vervallen.


