


Visproeverij
Luxe visproeverij met o.a. Hollandse garnalen, gerookte 
zalm, palingfilet, gerookte heilbotfilet, graved lachs, 
pepermakreel en rivierkreeftjes (inclusief cocktailsaus).

€ 1750 p.p.

Luxe visschotel 
Met o.a. Hollandse garnalen, gerookte zalm, palingfilet, 
graved lachs, gestoomde zalm, rivierkreeftjes, zalm-
sesamzaadjes en tonijn-sesamzaadjes.

€ 1995 p.p.

Langstraatje klein/groot
Trio van gerookte zalm, Hollandse garnalen en 
palingfilet (inclusief cocktailsaus).

€ 1450 klein

€ 2700 groot

Vissalade
Zalmsalade met o.a. Hollandse garnalen, gerookte 

zalm, palingfilet, gerookte heilbotfilet, graved lachs, 
pepermakreel en rivierkreeftjes (inclusief cocktailsaus).

€ 1650 p.p.

Gourmetschotel
Gourmetschotel met o.a. tonijn, gamba’s, zeewolf, 
zalmfilet en coquilles (ook geschikt voor fondue).

€ 1695 p.p.



Papillotte 
Te bestellen met o.a. Zeewolf, tarbotfilet, grietfilet, 
kabeljauwfilet en zeekraal en venkel in een lekkere 
marinade.

Halve kreeft gekookt
dagprijs

Oesters Gillardeau
Te bestellen per mandje (12 stuks).

€ 3850 per mandje

Kreeft gekookt
dagprijs

Vongole & Kokkels
dagprijs

Oesters Fine Claires
Te bestellen per mandje (12 stuks).

€ 1950 per mandje



Zeebaars / Zeekraal
Gemarineerde zeebaarsfilet gevuld met zeekraal.

Tong-zalmrolletjes
Gemarineerde tongrolletjes gevuld met zalm  
in witte wijnsaus of kreeftensaus.

Oosterse zalm 
Met gekarameliseerde sojasaus en sesam.

Griet-zalmrolletjes
Gemarineerde grietrolletjes gevuld 

met zalm en zeekraal.



Sushi 
Op aanvraag zelf samen te stellen en bestellen  

in de winkel.

Zalm sashimi
Zalm ingesmeerd met gebakken mosterd  
en ingerold in sesamzaadjes.

Gegrilde tonijn
Gegrilde tonijn ingesmeerd met gebakken mosterd 
en ingerold in sesamzaadjes.

Vis amuses
Diverse vis amuses als:  

tonijn amuse 
Hollandse garnalen amuse 

gerookte zalm amuse
paling amuse



Openingstijden
Maandag: 12.00 - 18.00 uur 
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur 
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

“Brinkhof Passage” 
Langstraat 56g, 2242 KN Wassenaar 

T 070-5140418 • E info@dewassenaarscheviswinkel.nl 

www.dewassenaarscheviswinkel.nl 

  Volg ons ook via FaceBook

Zo bereikt u ons
Let op: komt u met de auto, voegt u dan als navigatie adres ‘Schelpsloot’ in. 

Dit is het adres van het aangrenzende (gratis) parkeerterrein.


