
Bestellijst Kerst/Oudjaar 2021

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 44,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling st. aantal schotels ……….
Pijlinktvisjes heelheel st/gram
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram Gourmet/Fondueschotel € 33,95

carpaccio gram o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

Tong groot st victoriabaars, sausje

middel st 1 schotel is voor 2 personen

      panklaar/fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 49,95
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
schillerlocken st/gram Lookscharen gram
warm gerookte zalm stuks Octopuspoten gram
wilde zalmfilet st/gram Peppadews gram
zalmfilet st/gram Wakame gram

Zweedse haring gram
SALADES

Om praktische redenen wijken we niet van
Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Rivierkreeftsalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampicurrysalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

De Putse 
Vishandel

Bestellijst kerst/oudjaar

Naam:......................................................................
Adres:.......................................................................
Woonplaats:...........................................................
Tel. nr. .....................................................................
Afhalen op (datum/tijd) .......................................

wenst u 
prettige feestdagen 
en een voorspoedig 
nieuwjaar

2021

Lijst ingenomen door:

AAntal producten:

Bestellijst Kerst/Oudjaar 2022

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 45,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling heel st. aantal schotels ……….
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram

carpaccio gram Gourmet/Fondueschotel € 34,95
Tong slip st o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

middel * st victoriabaars, sausje

groot * st 1 schotel is voor 2 personen

    panklaar of * fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 55,00
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
warm gerookte zalm stuks Lookscharen gram
wilde zalmfilet st/gram Octopuspoten gram
zalmfilet st/gram Peppadews gram

Wakame gram
Zweedse haring gram

SALADES
Om praktische redenen wijken we niet van

Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Scampi currysalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampi looksalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Bestellijst Kerst/Oudjaar 2022

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 45,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling heel st. aantal schotels ……….
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram

carpaccio gram Gourmet/Fondueschotel € 34,95
Tong slip st o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

middel * st victoriabaars, sausje

groot * st 1 schotel is voor 2 personen

    panklaar of * fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 55,00
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
warm gerookte zalm stuks Lookscharen gram
wilde zalmfilet st/gram Octopuspoten gram
zalmfilet st/gram Peppadews gram

Wakame gram
Zweedse haring gram

SALADES
Om praktische redenen wijken we niet van

Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Scampi currysalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampi looksalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Bestellijst Kerst/Oudjaar 2022

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 45,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling heel st. aantal schotels ……….
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram

carpaccio gram Gourmet/Fondueschotel € 34,95
Tong slip st o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

middel * st victoriabaars, sausje

groot * st 1 schotel is voor 2 personen

    panklaar of * fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 55,00
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
warm gerookte zalm stuks Lookscharen gram
wilde zalmfilet st/gram Octopuspoten gram
zalmfilet st/gram Peppadews gram

Wakame gram
Zweedse haring gram

SALADES
Om praktische redenen wijken we niet van

Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Scampi currysalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampi looksalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Bestellijst Kerst/Oudjaar 2022

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 45,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling heel st. aantal schotels ……….
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram

carpaccio gram Gourmet/Fondueschotel € 34,95
Tong slip st o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

middel * st victoriabaars, sausje

groot * st 1 schotel is voor 2 personen

    panklaar of * fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 55,00
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
warm gerookte zalm stuks Lookscharen gram
wilde zalmfilet st/gram Octopuspoten gram
zalmfilet st/gram Peppadews gram

Wakame gram
Zweedse haring gram

SALADES
Om praktische redenen wijken we niet van

Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Scampi currysalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampi looksalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Bestellijst Kerst/Oudjaar 2022

Naam …………………………………………………
Adres …………………………………………………
Woonplaats …………………………………………..
Telefoonnummer …………………………………….
Datum afhalen ………………………………………..

Lijst ingenomen door: …………………….
Aantal producten: ……………………

VERSE VIS SCHOTELS

Dorade heel/filet st/gram Koude schotel de Luxe € 45,95
Jacobsvruchten st/gram huzarensalade, div.gerookte vis

Kabeljauw filet st/gram grijze garnalen en rivierkreeftjes

haas st/gram 1 schotel is voor 2 personen

Paling heel st. aantal schotels ……….
Tarbot heel/filet st/gram
Tonijn filet st/gram

carpaccio gram Gourmet/Fondueschotel € 34,95
Tong slip st o.a.Scampi's,tonijn,zalm,jacbosvruchtjes,

middel * st victoriabaars, sausje

groot * st 1 schotel is voor 2 personen

    panklaar of * fileren aantal schotels …………
Victoriabaarsfilet st/gram
Zalm filet st/gram

carpaccio gram Fruits de Mer pp € 55,00
Zeebaars heel/filet st/gram 1/2 kreeft,krabbepoot,kreukels,langoustine

Zeeduivel moot/filet st/gram oesters,ongep.garnalen,wulken,gamba's

Zeewolf filet st/gram Aantal personen …………

GEROOKTE VIS TAPAS

Gerookte forelfilet st/gram ansjovis naturel gram
heilbotfilet st/gram look gram
palingfilet st/gram olijfspies gram
paling heel stuks oosters gram
warm gerookte zalm stuks Lookscharen gram
wilde zalmfilet st/gram Octopuspoten gram
zalmfilet st/gram Peppadews gram

Wakame gram
Zweedse haring gram

SALADES
Om praktische redenen wijken we niet van

Forelsalade gram de lijst af.
Garnaalsalade gram
Haringrodebietsalalde gram Tijdig bestellen voorkomt teleurstellingen.
Krabsalade gram
Noordzee/vissalade gram Bestellen voor kerst t/m 17 december
Scampi currysalade gram Bestellen voor oudjaar t/m 27 december
Scampi looksalade gram
Tonijnsalade gram Wij hanteren dagprijzen
Wakamesalade gram Alles onder voorbehoud van aanbod.
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

2022

Aantal producten .......................



Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt
[   ] doorsnijden Vissoep van het huis pot

Kreeftensoep van het huis pot
Platte oesters (onder voorbehoud)
4/0 of 5/0 stuks Visfumet 500 ml

ds
Zeekraal gram

Creuses stuks
ds WOK

Gillardeau stuks
ds Wokscampi thais/tuinkruiden gram

Spaanse scampi's stuks
Mosselen kg
Vongole zak 1 kg

ROYAL BELGIUM KAVIAAR
Kingkrabpoot tengels
Krabbenpoot gekookt stuks Gold   of Osietra

Kreukels gekookt gram
Wulken gekookt gram 10 gram stuks

30 gram stuks
Crusta's rauw/gekookt stuks 50 gram stuks
Langoustines rauw/gekookt stuks 125 gram stuks
Holl.grijze garnalen gram
Ongepelde garnalen gram
Wilde gamba, rauw stuks

Piggypunten op de klanten kaarten kunnen

niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december

BEREIDE GERECHTEN
Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen

Aardappelpuree pp € 3,95 24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur
Gevulde visschelp p/st. € 6,95
Kabeljauw mosterdsaus pp € 14,95 Extra geopend op maandag 27 december
Kabeljauw noillypratsaus pp € 14,95 Gesloten op 25 ,26 december en 1, 2 januari
Paling in 't groen pp € 15,50
Tongrolletjes in witte wijnsaus 4 st. € 17,95 De Putse Vishandel
Tongscharrolletjes wittewijnsaus 5 st € 11,95 Tervoplein 8
Visspotje witte wijnsaus pp € 14,95 4645 HR Putte

0031 (0) 164-603831
www.deputsevishandel.nl

Bakje saus extra € 3,95
keuze uit: Opmerkingen, alleen voor onszelf

……………………………………………………………
hollandaise saus ………………………………………………….
mosterdsaus ……………………………………………………………
noillypratsaus ………………………………………………….
witte wijnsaus ………………………………………………….

………………………………………………….

De Putse vishandel  Bestellijst Kerst/oudjaar 2021
Schaal/Schelpdieren                               Diversen

Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt
[   ] doorsnijden Vissoep van het huis pot

Kreeftensoep van het huis pot
Platte oesters (onder voorbehoud)
4/0 of 5/0 stuks Visfumet 500 ml

ds
Zeekraal gram

Creuses stuks
ds WOK

Gillardeau stuks
ds Wokscampi thais/tuinkruiden gram

Spaanse scampi's stuks
Mosselen kg
Vongole zak 1 kg

ROYAL BELGIUM KAVIAAR
Kingkrabpoot tengels
Krabbenpoot gekookt stuks Gold   of Osietra

Kreukels gekookt gram
Wulken gekookt gram 10 gram stuks

30 gram stuks
Crusta's rauw/gekookt stuks 50 gram stuks
Langoustines rauw/gekookt stuks 125 gram stuks
Holl.grijze garnalen gram
Ongepelde garnalen gram
Wilde gamba, rauw stuks

Piggypunten op de klanten kaarten kunnen

niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december

BEREIDE GERECHTEN
Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen

Aardappelpuree pp € 3,95 24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur
Gevulde visschelp p/st. € 6,95
Kabeljauw mosterdsaus pp € 14,95 Extra geopend op maandag 27 december
Kabeljauw noillypratsaus pp € 14,95 Gesloten op 25 ,26 december en 1, 2 januari
Paling in 't groen pp € 15,50
Tongrolletjes in witte wijnsaus 4 st. € 17,95 De Putse Vishandel
Tongscharrolletjes wittewijnsaus 5 st € 11,95 Tervoplein 8
Visspotje witte wijnsaus pp € 14,95 4645 HR Putte

0031 (0) 164-603831
www.deputsevishandel.nl

Bakje saus extra € 3,95
keuze uit: Opmerkingen, alleen voor onszelf

……………………………………………………………
hollandaise saus ………………………………………………….
mosterdsaus ……………………………………………………………
noillypratsaus ………………………………………………….
witte wijnsaus ………………………………………………….

………………………………………………….

SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt
[   ] doorsnijden Vissoep van het huis pot

Kreeftensoep van het huis pot
Platte oesters 4/0 of 5/0 stuks

ds Zeekraal gram
Creuses stuks

ds WOK
Gillardeau stuks

ds Wokscampi thais/tuinkruiden gram
Spaanse scampi's stuks

Mosselen jumbo kg
goudmerk kg

Vongole zak 1 kg
Kingkrabpoot tengels Piggypunten op de klanten kaarten kunnen
Krabbenpoot gekookt stuks niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december

Kreukels gekookt gram Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen
Wulken gekookt gram 24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur

Crusta's rauw/gekookt stuks
Langoustines rauw/gekookt stuks
Holl.grijze garnalen gram Gesloten op 25, 26 december en 1 januari 
Ongepelde garnalen gram

De Putse Vishandel
Tervoplein 8
4645 HR Putte

OVENGERECHTEN 0031 (0) 164-603831
www.deputsevishandel.nl

Aardappelpuree pp 3,95€       

Gevulde visschelp p/st. 5,95€       Opmerkingen, alleen voor onszelf

Kabeljauw mosterdsaus pp 9,95€       ..............................................................
.............................................................

Tongrolletjes wittewijnsaus 4 stuks 14,95€     ..............................................................
...............................................................

Visringetje 8,95€       ...............................................................
...............................................................

Bakje extra saus 3,95€       ………………………………………………….

De Putse Vishandel
Tervoplein 8, 4645 BC Putte
0031 (0) 164 - 603831
www.deputsevishandel.nl

Wij wensen u fijne 
   feestdagen

De Putse vishandel  Bestellijst Kerst/oudjaar 2018

Wilde Gamba, rauw                                 stuks

SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt
[   ] doorsnijden Vissoep van het huis pot

Kreeftensoep van hethuis pot
Platte oesters 4/0 of 5/0 stuks

ds Zeekraal gram
Creuses stuks

ds WOK
Gillardeau stuks

ds Wokscampi thais/tuinkruiden gram
Spaanse scampi's stuks

Mosselen jumbo kg
goudmerk kg ROYAL BELGIUM KAVIAAR

Vongole zak 1 kg
Kingkrabpoot tengels Gold
Krabbenpoot gekookt stuks Osietra

Kreukels gekookt gram 30 gram stuks
Wulken gekookt gram 50 gram stuks

125 gram stuks
Crusta's rauw/gekookt stuks
Langoustines rauw/gekookt stuks
Holl.grijze garnalen gram Piggypunten op de klanten kaarten kunnen
Ongepelde garnalen gram niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december
Wilde gamba, rauw stuks

Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen
24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur

OVENGERECHTEN Gesloten op 25, 26 december en 1 januari 

Aardappelpuree pp € 3,95 De Putse Vishandel
Gevulde visschelp p/st. € 5,95 Tervoplein 8
Kabeljauw mosterdsaus pp € 9,95 4645 HR Putte
Kabeljauw noillypratsaus pp € 9,95 0031 (0) 164-603831
Tongrolletjes in witte wijnsaus 4 st. € 14,95 www.deputsevishandel.nl
Tongscharrolletjes wittewijnsaus 5 st € 9,95
Visspotje witte wijnsaus pp € 13,95 Opmerkingen, alleen voor onszelf
Visringetje pp € 8,95 ……………………………………………………………

………………………………………………….
……………………………………………………………

Bakje extra saus € 3,95 ………………………………………………….
………………………………………………….

2019
SCHAAL/SCHELPDIEREN DIVERSEN

Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt
[   ] doorsnijden Vissoep van het huis pot

Kreeftensoep van hethuis pot
Platte oesters 4/0 of 5/0 stuks

ds Zeekraal gram
Creuses stuks

ds WOK
Gillardeau stuks

ds Wokscampi thais/tuinkruiden gram
Spaanse scampi's stuks

Mosselen jumbo kg
goudmerk kg ROYAL BELGIUM KAVIAAR

Vongole zak 1 kg
Kingkrabpoot tengels Gold
Krabbenpoot gekookt stuks Osietra

Kreukels gekookt gram 30 gram stuks
Wulken gekookt gram 50 gram stuks

125 gram stuks
Crusta's rauw/gekookt stuks
Langoustines rauw/gekookt stuks
Holl.grijze garnalen gram Piggypunten op de klanten kaarten kunnen
Ongepelde garnalen gram niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december
Wilde gamba, rauw stuks

Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen
24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur

OVENGERECHTEN Gesloten op 25, 26 december en 1 januari 

Aardappelpuree pp € 3,95 De Putse Vishandel
Gevulde visschelp p/st. € 5,95 Tervoplein 8
Kabeljauw mosterdsaus pp € 9,95 4645 HR Putte
Kabeljauw noillypratsaus pp € 9,95 0031 (0) 164-603831
Tongrolletjes in witte wijnsaus 4 st. € 14,95 www.deputsevishandel.nl
Tongscharrolletjes wittewijnsaus 5 st € 9,95
Visspotje witte wijnsaus pp € 13,95 Opmerkingen, alleen voor onszelf
Visringetje pp € 8,95 ……………………………………………………………

………………………………………………….
……………………………………………………………

Bakje extra saus € 3,95 ………………………………………………….
………………………………………………….

Wij wensen u fijne en smakelijke 
feestdagen en een voorspoedig 2022

Kreeft ca. 500 gram stuks Garnaalkroketten stuks
         ca. 800 gram stuks Kaaskroketten stuks

Mashimatonijn plakjes 
[   ] levend Zalm terriyaki plakjes 
[   ] gekookt Vissoep van het huis pot
[   ] doorsnijden Kreeftensoep van het huis pot

Visfumet 500 ml
Platte oesters (onder voorbehoud) Zeekraal gram
4/0 of 5/0 stuks Kewpi roasted sesam flesje

ds
Creuses (Zeeuws) stuks WOK

ds
Mor (Iers) stuks Scampi thais of tuinkruiden gram

ds Spaanse scampi's gram/stuks
Gillardeau (Frans) stuks

ds ROYAL BELGIUM KAVIAAR

Mosselen kg Platinum of Osietra
Vongole zak 1 kg

10 gram stuks
30 gram stuks

Krabbenpoot gekookt stuks 50 gram stuks
125 gram stuks

Kreukels gekookt gram
Wulken gekookt gram WITTE WIJN

Crusta's rauw/gekookt stuks Chardonnay, fles € 9,95
Langoustines rauw/gekookt stuks Pinot grigio, fles € 7,95
Holl.grijze garnalen gram
Ongepelde garnalen gram
Wilde gamba rauw/gekookt stuks Piggypunten op de klanten kaarten kunnen

niet ingeleverd worden van 22 tot 31 december

BEREIDE GERECHTEN
Gewijzigde openingstijden ivm feestdagen

Aardappelgratin pp € 3,95 24 en 31 december 8.30 tot 14.00 uur
Aardappelpuree pp € 3,95
Gevulde visschelp p/st. € 6,95 Gesloten op 25 ,26 december en 1, 2 januari
Kabeljauw mosterdsaus pp € 14,95
Kabeljauw noillypratsaus pp € 14,95 De Putse Vishandel
Paling in 't groen pp € 15,50 Tervoplein 8
Tongrolletjes in witte wijnsaus 4 st. € 17,95 4645 HR Putte
Tongscharrolletjes wittewijnsaus 5 st € 11,95 0031 (0) 164-603831
Visspotje witte wijnsaus pp € 14,95 www.deputsevishandel.nl
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keuze uit: ……………………………………………………………
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hollandaise saus ……………………………………………………………
mosterdsaus ………………………………………………….
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witte wijnsaus ………………………………………………….
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