Bestellijst

MSC-gecertificeerde vis
Fizzi staat garant voor duurzaamheid zodat u ook in de toekomst op een verantwoorde manier
van vis kunt blijven genieten. Met dit certificaat belonen wij onze visserij die zich inzet voor
duurzaamheid en verantwoord gevangen vis.

Borrelplank

Entree-ideeën
Bouillabaisse

Kreeftensoep

huisgemaakt

huisgemaakt

Amuse Paling
Amuse Makreel

Amuse Krab
Amuse Tonijn

Amuse Zalm

Amuseschaal 10 stuks

Voor-& Bijgerechten

Zalmtartaar

Tonijntartaar

Zalmtaartje met

Sashimi

Tonijn pomodori quiche

Zalm spinazie quiche

Bowl met kreeft

Bowl met garnalen

Bowl met Zalm

Hollandse garnalen

Salades

Fizzi Sixpack

Twaalf uurtje

Gourmetschotel
Fizzischotel (6-7 pers.)

Sashimischaal

Gourmetschotel Deluxe

Haringschaal (vanaf 8 haringen)

Oesters
(per 12 stuks)

Zalm-truffel rollade
met bospaddestoelen

Kreeft
(vers of eventueel gekookt)

Black Tiger garnalen
(per stuk)

Fizzi’s Viswinkel
Wist u dat onze vis elke dag door ons zelf geselecteerd wordt op de afslag? Alleen
zo kunnen wij een buitengewone kwaliteit aanbieden. Wij selecteren bij voorkeur
seizoengevangen vis en laten andere soorten dan nog even met rust. Dit komt de
kwaliteit en smaak alleen maar ten goede en dat proeft u echt. Hiermee onderscheiden
wij ons en veel klanten waarderen dit inmiddels.
Fizzi’s Restaurant
Vanuit ons restaurantgedeelte kunt u zien hoe
wij de vis bereiden en dat is leerzaam en leuk.
Wij kennen
geen Viswinkel
geheimen en delen onze kennis
Fizzi’s
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Fizzi staat voor:
• Dagverse kwaliteitsvis. Ook op bestelling
• Glutenvrije marinades en sauzen
wordt op de afslag? Alleen zo kunnen wij een
• Alle gerechten vrij van conserveringsmiddelen Fizzi’s Bestelling
buitengewone kwaliteit aanbieden. Wij selecteren bij
• Geen smaakversterkers en schadelijke E-nummers
voorkeur seizoengevangen vis en laten andere soorten
Mocht u op bestelling iets moois willen reserveren,
• Lactosevrij beslag
dan nog even met rust. Dit komt de kwaliteit en smaak
dan gevenalleen
wij umaar
in deze
folder een idee van de
• Iedere dag verse olie van premiumkwaliteit
ten goede en dat proeft u echt. Hiermee
bestelmogelijkheden
voor
bij en
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voor waarderen
uw
onderscheiden
wij ons
veel klanten
dit
visite, voorinmiddels.
uw feestje of anders. U bent meer dan

welkom bij Fizzi.

Fizzi’s Restaurant
Vanuit ons restaurantgedeelte kunt u zien hoe wij de vis
bereiden en dat is leerzaam en leuk. Wij kennen geen
geheimen en delen onze kennis graag met u. Ook dat
hoort bij onze filosofie.
Fizzi’s Bestelling
Mocht u op bestelling iets moois willen reserveren,
dan geven wij u in deze folder een idee van de
bestelmogelijkheden voor bij u thuis, voor uw visite,
voor uw feestje of anders. U bent meer dan welkom bij
Fizzi.

Fizzi Atlas
Noorderkeerkring 14
2408 GZ Alphen a/d Rijn
info@fizzi.nl
Tel. 0172 42 60 44
viswinkelfizzi

Fizzi Herenhof
Herenhof 34
2402 DM Alphen a/d Rijn
info@fizzi.nl
Tel. 0172 42 60 44
fizziherenhof

Fizzi Nieuwkoop
Kennedyplein 5 C
2421 EN Nieuwkoop
info@fizzinieuwkoop.nl
Tel. 0172 57 94 20
fizzinieuwkoop

FIZZI BESTELLIJST
PRIJS

HUISGEMAAKTE AMUSES

AANTAL

AANTAL
VERSE VIS (per stuk of per 100 gr.)

Gerookte paling amuse

3,55

Kabeljauw haas

Gerookte makreel amuse

3,55

Dorade

Gerookte zalm amuse

3,55

Dorade filets met vel geschubd

Tonijn amuse

3,55

Zeebaars

Noordzeekrab amuse

3,55

Zeebaars filets met vel geschubd

Amuseschaal (10 stuks)

29,50

VOOR-& BIJGERECHTEN

Roodbaars filets met vel geschubd
Roodbaars filets zonder vel

Zalmtaartje met garnalen

7,95

Schelvis filets

Zalmtartaar

6,95

Schol filets

Tonijntartaar

7,95

Griet filets

Sashimi

8,95

Tarbot filets

Bowl met kreeft

8,95

Heilbot filets

Bowl met garnalen

4,25

Sliptong

Bowl met zalm

6,95

Noordzee tong

Quiche Tonijn-pomodori (per 100 gram)

3,50

Tonijn filets

Quiche Zalm-spinazie

3,50

Zalm filets met vel

Bouillabaisse (0,8 liter, circa 4 personen)

13,95

Wilde zalm filets

Kreeftensoep (0,8 liter, circa 4 personen)

14,50

Zalmforel

(per 100 gram)

SALADES
Twaalf-uurtje

Zeeduivel filets
Luxe salade voor 1 persoon

8,95

Fizzi Sixpack

SCHAAL- EN SCHELPDIEREN (per stuk of per 100 gr.)

VISSCHOTELS
Fizzischotel

Zeewolf filets

9,95
voor 4-5 personen

59,50

Coquilles

voor 6-7 personen

75,00

Kreeft Canadees

voor 9-10 personen

105,00

Langoustines

Gourmetschotel

per persoon

13,50

Mosselen

Gourmetschotel de luxe

per persoon

27,50

Hollandse garnalen

20,00

Noorse garnalen

Sashimischaal Tonijn en zalm voor 4 personen

39,50

Jumbo garnalen

Borrelplank voor 2 personen

29,50

Gamba’s*

Haringschaal

vanaf 8 stuks haring (per extra haring 2,25)

kg.

Gemarineerde gamba’s*

HOOFDGERECHTEN
Kreeft per stuk +/- 500 gr

32,50

Hele gamba’s*

Zalmrollade

4,50

* Diverse soorten verkrijgbaar, vraag naar de mogelijkheden

Vulling: bospaddestoelen & truffel, per 100 gram

GEROOKTE VIS

OESTERS EN DELICATESSEN
Oesters

(per 12 stuks, afhankelijk van soort),

Gravad lax

per 100 gram, huisgemaakt

vanaf

22,50
5,25

Naam

Huisgerookte zalmfilet (koudgerookt)

gr.

Palingfilet

gr.

Makreelfilet

gr.

Pepermakreelfilet

gr.

Heilbotfilet

gr.

Huisgerookte zalmfilet (warmgerookt)

gr.

SUSHI SCHAAL

Telefoon

Vraag in de winkel naar de mogelijkheden

Email
Afhaaldatum
Afhaallocatie
Persoonlijke
wensen

n Alphen Atlas

n Alphen Herenhof

n Nieuwkoop

Verse vis wordt berekend op basis
van dagprijzen onder voorbehoud
van beschikbaarheid. Drukfouten en
prijswijzigingen voorbehouden.
S.v.p. betalen bij bestelling.

www.fizzi.nl

