
VIS ATELIER THUIS

 CULINAIR  WINKEL

Voorgerechten 
Zalm tartaar | wakamé | zoetzure groenten      12,50
Gravad Lachs | limoen mayonaise | avocado créme    13,50
Tonijn tartaar | sambai azijn | zoetzure soja créme | komkommer   14,50
Hollandse garnalen cocktail | gepocheerd kwartelei    14,50
Bisque kreeft & langoustine | coquille     16,50 
Oesters 1/2 dozijn vanaf       19,50

Hoofdgerechten 
Mosselen | pernod| cereal stokbrood Tetteroo 21,50
Zalm of kabeljauw |zeewier saus | verse seizoensgroenten | verse frieten   21,50 
Sliptongen | verse seizoensgroenten | verse frieten    23,50 
Zeebaars heel uit de oven | verse seizoensgroenten | verse frieten  24,50 
Zeebaars filet |verse seizoensgroenten | verse frieten    24,50 
Risotto | Mosselen |Hollandse garnalen | Gamba’s     27,50
Risotto Vega | Paddestoelen | Parmezaan     21,50
Catch of the day                    dagprijs 

Verse huisgemaakte pasta 
Zalm | spinazie créme | bladspinazie | tomaatjes     21,50 
Gamba’s gepeld | huisgemaakte tomatensaus    23,50 
Verse kreeft | kreeftensaus | tomaatjes      29,50 

Extra verse groenten        4,50 
Extra verse frieten         3,50

 
Onze overheerlijke huisgemaakte boterkoekjes voor bij de koffie      7,95
Zakje lekkers van Koek en Chocolade         7,95
Lekker wijntje erbij, vraag naar de mogelijkheden
  

To share | voor bij de borrel 
Sashimi | zalm |tonijn | coquille vanaf     5,95
Gravad Lachs        7,95
Zalm tataki        7,95
Tonijn tataki        9,95
Gamba’s in knoflook, sesam saus of kimchi     6,95
Kibbeling met remoulade saus      5,25
Inktvisringen met knoflooksaus      5,25
Hollandse garnalen kroket       3,45
Kreeft bitterbal        1,95
Luxe borrelbox (2 pers.)     19,95
Kaviaar AnnaDutch 50 gram 79,95
Blini’s 16 stuks 3,95

Maaltijden  per persoon
Thaise vissoep (halve liter)           6,95
Kreeftensoep (halve liter)      7,95
Bami teriyaki met gamba’s       9,95
Paella         7,95
Zalm lasagne        11,95
Japanse zalm ovenschotel       8,25
Zeebaars risotto ovenschotel       9,95
Kabeljauw-ovenschotel | aardappelschijfjes      9,95
Scholfilet-ovenschotel in kruidenolie | aardappelschijfjes   9,95

Fish & Chips
Kibbeling  medium| groot     7,50 | 10,00
Lekkerbek        10,00

    
Bestellingen graag doorgeven van dinsdag t/m zaterdag voor 18:00 uur 
Afhalen en brengen (Blaricum en Laren) tot 19:00 uur minimale besteding 25,- 
Betaling: via een tikkie, geheel contactloos of pinnen in de winkel
Bestellijn: 035- 7605300/76053001


