
Saladeschotel
de luxe
Vers opgemaakt met: haring, paling, zalm,
Hollandse garnalen, makreel, forel, surimi,
zalmpate en zalmsalade.

Klein: €25,00 (2-4 pers.)

Middel: €40,00 (4-6 pers.)

Groot: €55,00 (6-8 pers.)

BBQ schotel
Vers opgemaakt met: zalm,
panga,victoriabaars, garnalenspies en
visspies.

4 pers. €34,00

Kerkplein 1, 7721 AC Dalfsen, Tel. 0529 434 266, www.dalfijn.nl

Hapjesschotel
de luxe
Vers opgemaakt met: haring, paling, zalm,
Hollandse garnalen, makreel, forel, surimi,
zalmpate.

Klein: €27,50 (2-4 pers.)
Middel: €45,00 (4-6 pers.)

Groot: €62,50 (6-8 pers.)

Heeft u iets te vieren of wilt u gewoon een keer makkelijk
doen? Wij maken heerlijke visschotels, saladeschotels,

gourmetschotels en barbecueschotels.
Vers gemaakt en super kwaliteit!

Gourmetschotel
Heerlijk samengesteld uit:
Tonijn, zalm, victoriabaars, koolvis en
scampi’s. Aangevuld met heerlijke sausjes.

Klein: €22,00 (2-3 pers.)

Middel: €30,00 (3-4 pers.)

Groot: €38,00 (4-5 pers.

Saladeschotel Basis

Vers opgemaakt met: makreel, zalm, roze
garnalen en zalmsalade

Klein €27,50 (4-6 pers.)

Groot: €42,50 (6-8 pers.)

Haringschotel
Feestelijk opgemaakt met uitjes, augurk en
vlaggetjes.

Vanaf €30,00 (10 stuks)
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Tonijnsteaks
Smaakvolle vis die lekker op de grill of
bakplaat kort kan worden bereid maar ook
heerlijk rauw gegeten kan worden.

Coquilles St. Jacques
Vlees van de Sint Jakobsschelp heeft
boterzachte structuur met een nootachtige
smaak. Heerlijk als voorgerecht.

Zeebaars
De zeebaars is een veelzijdige vis met een
mildzoete smaak en wordt meestal in zijn
geheel of als filet bereid. Ook lekker om
ceviche van te maken.

Kabeljauwfilet
Noordzee vis die als ‘haas’ (rugstuk) en als
filet (staart) gekocht kan worden. Heerlijk in
een ovenschotel of gewoon lekker
gebakken in de koekenpan.

Zalmfilet
Noorse gekweekte zalm. Klassieker voor een
heerlijk diner. Ook heerlijk als sashimi of in
de pokebowl

Ook verkrijgbaar
Verse vis:
Heilbotfilet
Roodbaarsfilet
Zeewolffilet
Scholfilet
Sliptong

Gerookte vis:
Makreel
Forel
Paling
Zalm

Schaal-schelpdieren:
Garnalen
Mosselen
Oesters
Kreeft
Coquilles
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Afhaaldag / tijd Afhaalnummer

Opmerkingen

Dit is slechts een deel van ons assortiment, we kunnen in overleg aan veel van uw
wensen voldoen. U kunt ook online bestellen. Als u voor 21.00 uur besteld kunt u het
de volgende dag bij ons ophalen. Scan de qr-code en bestel online.


