
Vis bij Kim / Vershof 
Veldhoven 
Kromstraat 23 
5504 BA Veldhoven 
040-2986840 
Info@Visbijkim.nl

Volg ons
@visbijkim

Opgemaakte Schotels (minimaal 2 personen):

Visschotel VisbijKim € 14,95 pp* (200 gram vis pp).
Feestelijk opgemaakte visschotel op basis van zalm/aardappelsalade (2bolletjes pp), 
gerookte zalmfilet, gerookte palingfilet, Hollandse garnalen, gemarineerde scampi’s, 

krabchunks, makreelfilet en bootje kingkrabsalade.
     ______________ Pers

Hapjesschaal de luxe € 18,95 pp* (350 gram vis pp).
Rijkelijk gevulde en feestelijk opgemaakte hapjesschaal met gerookte zalmfilet, 
gerookte palingfilet, Hollandse garnalen, gemarineerde scampi’s, krabchunks, 

makreelfilet en bootje kingkrabsalade.
     ______________ Pers

Wij vragen €4,- borg per schaal, deze krijgt u uiteraard terug bij inlevering van de schaal.*

 Visgourmetschotel € 15,95 pp (350 gram vis pp).
Prachtige 7-vaks schaal gevuld met o.a. zalm, scampi’s, 

verse tonijn, coquilles, kabeljauw-ham, zeebaars en zeekraal. 

     ______________ Pers 

Sushi schaal ”Kim’s  tasting” : 
 20 stuks gesorteerde sushi varianten op mooie schaal € 29,95        
 40 stuks gesorteerde sushi varianten op mooie schaal € 58,95      

Oosterse sushi producten:
Sushi gesorteerd 9 stuks € 14,95

Dragon Rolls € 14,95
Sushi taartje (tip voorgerecht) € 6,95 p/stuk 

Poke bowl met zalm € 8,95
Poke bowl met tonijn € 8,95
Tonijn sashimi € 6,95 bakje

Wakame, Japanse zeewiersalade € 2,25 100 gram
 Sojasaus Umami € 5,95 p/fles

Sashimi schaaltje met Tonijn, Zalm, Scampi en Wakamee € 14,95 p/stuk
Sashimi trio; zalm, tonijn en wakamee € 12,95 p/stuk

Schaal en schelpdieren:
Gegratineerde oesters € 2,25 per stuk 

Oesters per stuk te bestellen
 Verse Vongele (Italiaanse) per netje a 1 kg 

Zeeuwse mosselen, per kg te bestellen 
Kreeft (levend), per stuk te bestellen

Op bestelling zeer veel schelpjes leverbaar, dagelijkse aanvoer vanuit Yerseke

Exclusieve verse vis soorten
Deze soorten hebben we niet standaard in ons assortiment 

maar kunnen we uiteraard wel voor u bestellen!

	 					_______	Tongfilet			 	 _______	Zeeduivel	/	filet	
	 					_______	Zeetong		 	 	 _______	Heilbotfilet
	 					_______	Zeewolffilet		 	 _______	Griet	/	filet
			 					_______	Roodbaarsfilet		 	 _______	Tarbot	/	filet

  
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Stuks

Maandag 21-12  09.30-18.00
Dinsdag 22-12 08.30-18.00
Woensdag 23-12 08.30-18.00
Donderdag 24-12 07.00-18.00
Vrijdag 25-12 Gesloten
Zaterdag 26-12 Gesloten
Zondag 27-12 Gesloten

Maandag 28-12  09.30-18.00
Dinsdag 29-12 08.30-18.00
Woensdag 30-12 08.30-18.00
Donderdag 31-12  08.30-17.00
Vrijdag 01-01 Gesloten
Zaterdag 02-01 Gesloten

Openingstijden

   _______ Stuks
   _______ Stuks
   _______ Netje
   _______ KG
   _______ Stuks

Bestellingen 
oudjaar

 
inleveren t/m

 28/12

Kim’s
keuze

Kim’s
keuze

Bestellingen 
kerst

 
inleveren t/m

 19/12

  

   _______ Stuks
   _______ Stuks



Om vergissingen te vermijden verzoe-
ken wij u vriendelijk geen wijzigingen 
meer door te geven na het inleveren 

van uw bestelformulier.
Wij wensen u uiteraard fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar toe!

Onderstaande	producten	zijn	gegarandeerd	dagvers	aanwezig	en	hoeven	niet	op	voorhand	
besteld	te	worden.	Een	greep	uit	ons	assortiment	tijdens	de	feestdagen.

Verse Vis:
Kabeljauwhaas 
Kabeljauwfilet 

Zalmfilet (sashimi kwaliteit) 
Zeetong klein 

Coquilles
Tonijn (sashimi kwaliteit) 

Zeebaars*
Dorade*
Forel*

Scholfilet 
Victoriabaarsfilet 

Tip: Gevuld scholrolletje (Spinazie, gerookte zalm, kaas en 
heerlijke kruiden. 20 minuten op 200 graden in de oven)

*uiteraard ook als filet verkrijgbaar

Gerookte visspecialiteiten:
Palingfilet gerookt 

Zalmfilet gerookt, lang gesneden 
Makreelfilet gerookt 

Bakje zalmsnippers (gerookt) 
Bakje palingsnippers (gerookt)

Rook duo paling-zalm 
Gerookte vis trio met Paling, zalm en makreel

Heerlijke huisgemaakte salades:
Kingkrabsalade 

Italiaanse tonijnsalade 
Volendammersalade 

Makreelsalade 
Zalmsalade 

Vershofsalade 
Hollandse garnaalsalade 

palingsalade

Koude gerechten:
Zalmrolletjes gevuld met roomkaas 

Vistompouce
Wraps Tonijn of zalm 

Borrel wraps
Kim’s visschotel klein of groot

Warme gerechten:
Zalm oosters 

Surf & turf Kip / scampi 
Gemarineerde scampi’s 

Zalm mosterd-dille 
Diverse wok/roerbakmixen 

Garnaalspies/zalmspies
Complete maaltijdschotels

Gevulde visschelpen

Huisgemaakte soepen:
Kreeftensoep 

Romige vissoep 
Bouillabaisesoep

Gourmet:
Speciaal voor de gourmet, bakjes met stukjes vis.

Heel veel verschillende soorten vis voor de gourmet ook 
gemarineerd! Volop keuze en erg makkelijk.

Bijzonderheden: ______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Naam: __________________________________________________
Telefoon: _______________________________________________
Afhaaldatum:   __________________________________________

In de winkel hebben we ook nog diverse extra smaakvolle gerechtjes speciaal voor de feestdagen!

Tip
Winter
BBQ


