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Waar ambacht & kwaliteit samen komen...
De Viszaak, traiteur en visspecialiteiten
Vis maar dan net even anders, wij van De Viszaak gaan het ambacht van het vis bereiden weer terug
brengen. Met top leveranciers als Schuitemaker Zeevishandel, BoschyPaling en Haring Hoek gaan wij
voor een hoge kwaliteit. Onze chef kok zorgt dagelijks voor bijzondere visgerechten die u af kunt halen,
ook sushi zal bij ons op het menu komen. Bijzonder is dat wij onze eigen vis gaan roken, medio augustus
gaan wij open en kunt u het beleven en genieten.
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Openingstijden
7 dagen per week geopend van 09.00 - 19.00 uur, op vrijdag extra vroeg open, om 06.00 uur.

Kanaaldijk 3
2221 CG Katwijk
071-4024151
info@deviszaak-katwijk.nl
Locatie

Prachtig gelegen aan de Kanaaldijk tegenover de watering, vlakbij strand, zee en duin en op steenworp
afstand van de jachthaven van Katwijk.
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7 dagen per week geopend van 09.00 - 19.00 uur, op vrijdag extra vroeg open, om 06.00 uur.

Diner

Amuse
Locatie

Feest

Schotels

Prachtig gelegen aan de Kanaaldijk tegenover de watering, vlakbij strand, zee en duin en op steenworp

www.deviszaak-katwijk.nl

afstand van de jachthaven van Katwijk.

Sushi

Catering

Sushi

Oesters

Sushi Taste

12 stuks

15,00

Fines de Claire 12 stuks

17,50

Sushi Rolls

12 stuks

17,50

Gillardeau

42,50

Zalm & Tonijn

13 stuks

19,50

Sushi Rolls

24 stuks

34,00

Sushi Party

40 stuks

49,50

Sushi Party de luxe 40 st 59,50

Schotels

24 stuks

Fruit de mer
Kreeft, oesters, crab,
mosselen, gamba’s, kokkels,
langoustine, scheermessen,
vongoles
		
27,50 p.p.

Hapjes van de Viszaak

Uitbreiden met Kingcrab

9,95 p.p.

Klein 3-5
25,00

De mogelijkheden zijn eindeloos..

garnalen, paling, zalm, haring,
makreel, rivierkreeftjes, crab,
diverse wraps

Middel 5-8
37,50

Groot 8-12
55,00

Salade

zalmsalade, garnalen, paling,
zalm, makreel,rivierkreeftjes,
crab

Klein 3-5
37,50

Middel 5-8
50,00

Groot 8-12
65,00

Haring
		
15 stuks
25,00

30 stuks
45,00

60 stuks
80,00

Amuse
crabsalade, garnalencocktail,
sushi, paling toast, gamba,
makreelsalade, sashimi tonijn,
zalmsalade, seafood
		
2,50 per stuk

Er zijn diverse soepen, gerechten en
maaltijden uit onze keuken te
bestellen. U stelt heel makkelijk
een heerlijk menu samen, koken is
nog nooit zo makkelijk geweest!
Informeer naar de mogelijkheden.
Hieronder een voorbeeld:

Menu de Chef
Sashimi van Tonijn
***
Crab Diable
***
Zalm op groente gegratineerd met
Hollandaise en oude kaas
***
Chocolade Moulleux met boerenroomijs
en slagroom

Bestellen kan via: 071-4024151

