
DECEMBER
BESTELLIJST

Geniet tijdens de feestdagen van verse visproducten van Habrakenvis

VISSALADES & -SCHOTELS

Met diverse heerlijke visproducten. 
Denk aan: warm- en koudgerookte zalm-
filet uit eigen rokerij, gerookte paling, 
gerookte heilbotfilet, makreelrilette, 
Hollandse garnalen, etc. 

Te bestellen vanaf 2 personen 

Luxe visschotel €15,50 pp

Ik bestel voor ... personen

Een basis van zalmsalade, opgemaakt 
met warmgerookte zalmfilet uit eigen 
rokerij,  gerookte palingfilet, gerookte 
forelfilet, Hollandse garnalen en meer.

Te bestellen vanaf 2 personen 

Luxe vissalade €13,25 pp

Ik bestel voor ... personen

Deze schotel bestaat uit filets van vis 
(graatloos) met name afkomstig uit de 
Noordzee. Bijvoorbeeld kabeljauw, 
schol, zeewolf of zeeduivel. Maar ook 
Schotse zalmfilet en gamba’s. Deze 
schotel is ook geschikt voor fondue. 

Te bestellen vanaf 2 personen 

Gourmetschotel €11,50 pp

Ik bestel voor ... personen

Luxe fruits de mer     €72,50*

Een mooi opgemaakte schotel met een 
½ kreeft per persoon, opengestoken 
Zeeuwse platte oesters en creusen, 
Stellendamse garnalen, in court-bouil-
lon gekookte palourdes, mosselen, 
Noordzeekrabpoten en krukels.

*Prijs is voor 2 personen

Ik bestel voor ... personen Pain de mer         €5,50 ps

Zeeuws natuurdesembrood dat 
bereid is met gezuiverd zilt zee-
water uit de Oosterschelde. Het 
brood bak je zelf thuis af. 

Witte broden

Donkere broden

TIP!

BESTELLEN 
& OPHALEN

De bestellijsten voor de kerst kunnen 
ingeleverd worden tot en met maandag 
23 december. Woon je niet in de buurt 
of heb je weinig tijd? Dan mag je je be-
stelling ook doorgeven via telefoon of 
per mail. 

Ophalen in Bruinisse
Op dinsdag 24 december tot 16:00 
uur kunnen de bestellingen worden op-
gehaald. Heb je een van de vissalades 
en/of -schotels besteld? Deze kunnen 
vanaf 12:00 uur worden opgehaald. 

Voor Bruinisse geldt de mogelijkheid 
de vissalades, vis- en gourmetschotels 
af te halen op woensdag 25 december 
tussen 12:30 en 13:30 uur.

Ophalen in Stellendam
Op dinsdag 24 december tot 16:00 
uur kunnen de bestellingen worden op-
gehaald. Heb je een van de vissalades 
en/of -schotels besteld? Deze kunnen 
vanaf 12:00 uur worden opgehaald. 

Naam

Adres

Woonplaats

E-mailadres*

Telefoonnummer

Afhalen in: 

Bruinisse / Stellendam

*Door je e-mailadres in te vullen, ga je ermee ak-
koord dat we je, los van deze bestelling, via de 
mail mogen benaderen met acties, nieuwtjes en 
verrassingen. 

OUD & NIEUW

Bestellijsten kunnen ingeleverd 

worden tot en met zondag 29 

december. De bestellingen voor 

zowel Stellendam als Bruinisse 

zijn af te halen op dinsdag 31 

december tot 16:00. 

Habraken Vis
Meester Snijderweg 5
3251 LJ Stellendam

www.habrakenvis.nl 
T: 06 51 17 34 20

E: info@habrakenvis.nl

BRU17 
Havenkade 18
4311 BA Bruinisse
www.bru17.nl
T: 0111-484459
E: info@habrakenvis.nl



Mosselen (bodem)
Jumbo | €6,95 p/kg 

Mosselen (bodem)
Imperiale | €5,75 p/kg 

Zeeuwse platte oesters
4 nullen | €1,85 p/st

Zeeuwse oesters (creusen)
€1,10 p/st 

Coquilles St. Jacques
Dv | €3,25p/100g

Kokkels uit de Waddenzee
€1,05 p/100g

Tapijtschelpen / Palourdes
€1,85 p/100g 

Scheermessen
Hollandse kust | €1,05 p/100g 

Verse Canadese kreeft 
Dagprijs

Kingcrabpoten 
€5,75 p/100g 

Noordzeekrabscharen 
€1,25 p/100g

SCHAAL- & 
SCHELPDIEREN

VERSE VIS GAMBA’S & 
GARNALEN

Gerookte Noorse zalmfilet 
€4,25 p/100g 

Gravad lachs 
€4,25 p/100g 

Gerookte heilbotfilet 
€3,95 p/100g

Gerookte forelfilet 
€2,20 p/100g

Gerookte palingfilet (kweek)
€5,50 p/100g

Gerookte palingfilet (wild) 
€6,25 p/100g 

Gerookte paling (wild)
€4,25 p/100g 

Pepermakreel 
€1,85 p/100g

Warm gerookte zalmmoten 
Huisgerookt | €3,75 p/100

GEROOKTE 
VISSPECIALITEITEN

DIVERS

Bestel op tijd en 
verras je gasten 
met een smakelijk 

diner vol vis!
Wieringer garnalenkroketten
€8,25 per 4 stuks

Vissoep BRU17
Uit eigen keuken | €8,50 p/liter

Stellendamse garnalensoep
Uit eigen keuken | €6,95 (2 pers)

De bestsellers 
van vorig jaar

Zeeuwse oesters | Gerookte wilde 
palingfilet | Hollandse garnalen in 
Holland gepeld | Gerookte wilde 
zalmfilet | Zeetong | Tarbotfilet | 
Zalmfilet | Warmgerookte zalmfilet

ANDERE 
PRODUCTEN

Griet / Grietfilet
Dagprijs

Zeewolffilet 
Dagprijs

Zeeduivelfilet 
Dagprijs

Tonijnfilet 
Vers | Dagprijs

Kabeljauwhaas  
Vers | Dagprijs

Noorse zalmfilet 
€2,15 p/100g

Kabeljauwloins 
Dv | €1,75 p/100g

Heilbotloins
Dv | €2,25 p/100g

Zeebaars 
€1,35 p/100g

Zeebaarsfilet 
€2,95 p/100g

Zeetong 
Panklaar | Dagprijs

Sliptong 
Panklaar | Dagprijs

Tarbot / Tarbotfilet
Dagprijs

Hollandse garnalen  
In Holland gepeld | €4,50 p/100g 

Gamba’s ongepeld 
Zonder kop | €1,85 p/100g

Gamba’s ongepeld 
Met kop | €1,75 p/100g 

Gamba’s gepeld 
€1,95 p/100g 


