
Vissaladeschotel - Vishapjesschotel - Vleessaladeschotel  

Sushi - Sashimi - Poké bowls

Onze vestigingen:
Katwijk - Koningin Julianalaan 88 - 2224 EZ - 071-3018709

Noordwijk - de Keuvel 4 - 2201 MB - 071-3030932



Als basis van deze schotel 
Vissaladeschotel

     gebruiken wij een heerlijk
     zalmsalade                                        
     Wij garneren deze schotel af 
     met diverse soorten gerookte vis.
     Verkrijgbaar in:
     2 - 3, 3 - 4, 5 - 7, 8 -10 persoons

Een heerlijke schotel met alle
favoriete gerookte vissoorten.

Vishapjesschotel

      Verkrijgbaar in:
      3 - 5 persoons 
      6 - 10 persoons

Als basis van deze schotel 
Vleessaladeschotel

      gebruiken wij een heerlijke
      rundvleessalade. 
      Wij garneren deze schotel af 
      met diverse soorten vleeswaren.
      Verkrijgbaar in:
      3 - 4, 5 - 8, 9 -12 persoons

Schotels
DRANK JES

Onze drie toppers bij elkaar 

Hollandse garnalen
gerookte paling 
gerookte zalmfilet

Vistrioschotel

      op een schotel!

       Verkrijgbaar in:
       1, 2-3, 4-5, 6-8 persoons



Japanse specialiteiten

8 stuks uramaki gevuld met gefrituurde garnaal,
truffelmayonaise, gerold in carapaccio en
besprekeld met Parmezaanse kaas.

8 stuks uramaki gevuld met teryaki kip,
komkommer, besprenkeld met gefrituurde uitjes
en sesam.

8 stuks uramaki gevuld met surimi, komkommer, 
 Japanse mayonaise, sesam en masago.

8 stuks uramaki 

8 stuks uramaki gevuld met tonijn, 

8 stuks uramaki gevuld met zalm, roomkaas,
komkommer en sesam.

8 stuks sushi gemixt in een bakje.

Carpaccio Roll

Chicken Roll

California Roll

Dragon Roll

       gevuld met gefrituurde garnaal,
       komkommer , Japanse mayonaise,
       besprenkeld met gefrituurde uitjes.

Tuna Roll

      komkommer en sesam-teryaki saus.

Salmon Roll

Sushi Mix

Nigiri tonijn
Nigiri zalm
Sushi schotel keuze in 24, 48 of 64 stuks
Sushi/Sashimi Schotel

Sushi

Bestel online op: www.visspecialistvdmarel.nl



Japanse specialiteiten

Poké Bowl tonijn
Poké Bowl zalm
Poké Bowl zalm/tonijn

Poké Bowls

Sashimi tonijn
Sashimi zalm
Sashimi mix
Sashimi schotel

Sashimi

Catering

 

Visspecialist van der Marel verzorgt uw
complete catering op uw bedrijfsfeest,
vergadering, familiefeest, bruiloft 
of andere speciale gelegenheid.
Voor al uw zakelijke en particuliere feesten 
zijn wij uw partner in vis
Een heerlijke en gezonde keuze voor 
uw lunch, diner of buffet. 
Verse visproducten bereid in onze keuken,
afgeleverd op uw locatie.
 Afhalen kan natuurlijk ook. 

In overleg met u maken wij het
geheel passend naar uw wens! 

Enkele voorbeelden:
Diverse sushi, salades, garnalencocktails,
belegde broodjes etc.


