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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.

Locatie

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

afstand van de jachthaven van Katwijk.

Openingstijden

7 dagen per week geopend van 09.00 - 19.00 uur, op vrijdag extra vroeg open, om 06.00 uur.
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Menukaart
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Gebakken Vis
Kibbeling  portie  3,75
 XL  4,50
 500 gram  8,00

Lekkerbek  per stuk  3,00
 3 stuks  8,00

Vispatat  portie  3,75 

Mosselen  portie  3,75

Gamba’s  portie  5,25 

Inktvis  portie  3,75

Schol   indien voorradig

Sliptong   indien voorradig

Specials
Gebakken mosselen 4,95
met ui, knoflook paprika 
en spek

Visloempia  3,75
gevuld met crab,gamba 
en zalm

Crab Diable  4,95
surimi krab in 
licht pittige saus

Sashimi Tonijn 6,75
wasabimayo,soya,sesam,
wakeme

Warm gerookte paling  5,50
op een getoast bolletje

Broodje Viszaak  6,75
garnalen, gerookte zalm 
en paling

Fish & Chips  4,75
kibbeling, friet en 
2 sausjes

Menu
met friet, salade en saus

Kibbeling  9,95

Lekkerbek  9,95

Mosselen  9,95

Inktvis   9,95

Gamba’s  11,50

Schol  10,95

Slibtong 2 stuks 12,50

Broodjes & Wraps
Gerookte paling 5,50

Crab Diable  4,50

Gerookte zalm  5,00

Sashimi Tonijn 6,25

Hollandse garnalen 5,50

Makreelsalade  3,75

Haring  2,50

Seafood  3,50

Wrap tonijn  5,50

Wrap zalm  5,00

Wrap crab  4,50

Haring
Haring 1 stuk 1,85

Haring  4 stuks 7,00

Haring  6 stuks 10,00

Zure haring emmertje 3,25

Dranken
Fris blik   1,50

Fris fles  2.50

Water   1,50

Fristi/Chocomel  2,50

Ook te bestellen bij ons ..... 
Diverse schalen met sushi, haring, 
salades, hapjes enz.....
Vraag naar de uitgebreide folder.

Bestellen kan via: 071-4024151


