
Service en kwaliteit zijn ons succes!
AMfish BV  T (071) 408 08 08  E info@amfish.nl  I www.amfish.nl

Voor iedere organisatie in Nederland kunnen wij visproducten 
maken waarbij rekening wordt gehouden met uw individuele wensen.

Culinaire 
VisSpecialiteiten



VOORGERECHTEN

Huisgemaakte cocktails (kant en klaar)

BESCHIKBAAR: De cocktails kunnen besteld worden per stuk met een minimale afname van  
6 stuks in de weken 50, 51 en 52. Gehele jaar door te bestellen vanaf 24 stuks per soort.
GEWICHT: ± 100 gram / geleverd in cup met cocktailsaus, stukje tomaat en gedroogde peterselie.

Garnalen cocktail Noorse 50000908

Surimi-krab cocktail 50000910

Mediterranée cocktail (tonijn, surimi, garnalen en gerookte zalm) 50000911

Basis voor Mediterranée cocktail om zelf uw cocktails te vullen, 1kg 50009903

Basis voor Surimi-cocktail om zelf uw cocktails te vullen 1kg 50009901

Schaaldieren bonbon 
BESCHRIJVING: Schaaldieren bonbon van roomkaas gegarneerd met een rivierkreeftstaartje.

Bak 12 stuks 50002742

Bak 12 stuks dv ❆ 50009616

Gerookt zalmrolletje 
Beschrijving: Zalmrolletje met gerookte forellenmousse afgewerkt met peterselie. 

Bak 12 stuks 50002740

Bak 12 stuks dv ❆ 50009614

Terrine gerookte zalm
Beschrijving: Een mini-terrine met roomkaas, gemarineerde zalm en afgewerkt met gerookte zalm.

Bak 12 stuks 50002741

Bak 12 stuks dv ❆ 50009615

❆ = bevroren product

3 koude voorgerechten die serveer klaar zijn. Gewicht 20/25 gram



HOOFDGERECHTEN

Scholfilet gevuld met gerookte zalmmousse
BESCHRIJVING: Een gepocheerde 
Noordzee scholfilet zonder huid, 
gevuld met een mousse van verse en 
gerookte Noorse zalm. Uitermate ge-
schikt om te pocheren in uw steamer, 
maar ook kant en klaar in uw Meals 
on Wheels systeem.
GEWICHT GEPOCHEERD: 80/90 gram.
 

Witvisrolletje gevuld met zalm en gerookte  
forelmousse
BESCHRIJVING: Een gepocheerd witvisrolletje met in de kern een combinatie van verse zalm,  
gerookte forelfilet en diverse groen-
ten afgewerkt, met stukjes gerookte 
forel. Uitermate geschikt om te po-
cheren in uw steamer, maar ook kant 
en klaar voor in uw Meals on Wheels 
systeem.
GEWICHT GEPOCHEERD: 80/90 gram.

Witvisrolletje gevuld met zalm en zalmstukjes
BESCHRIJVING: Een gepocheerd witvis-
rolletje met in de kern gemarineerde 
zalm en afgewerkt met stukjes zalm. 
Uitermate geschikt om te pocheren in 
uw steamer, maar ook kant en klaar 
voor in uw Meals on Wheels systeem.
GEWICHT GEPOCHEERD: 80/90 gram.

Trio van de Zee (zalm, scholfilet en garnalen)

BESCHRIJVING: Een mooie gepocheer-
de samenstelling van 3 soorten vis, 
bestaande uit zalm, scholfilet en 
garnalen. Zorgvuldig met de hand 
opgebouwd.
Uitermate geschikt om te pocheren in 
uw steamer, maar ook kant en klaar 
voor in uw Meals on Wheels systeem.
GEWICHT GEPOCHEERD: 80/90 gram met hollandaise saus

Kan ook geleverd worden met een heerlijke hollandaisesaus

Kan ook geleverd worden met een 
heerlijke saus.

Kan ook geleverd worden met een 
heerlijke saus.

Wanneer u meer saus wilt, dan is deze los bij te bestellen.

Bak 1 stuks 1/6 G 50005760

Bak 5 stuks 1/3 G 50003328

Bak 10 stuks 1/2 G 50005763

Doos 40 x 100 gram (rauw) ❆ 50009149

Bak 1 stuks 1/6 G 50002747

Bak 8 stuks 1/2 G 50002748

Bak 12 stuks 1/2 G 50002749

Doos 50 x 90/100 gram (rauw) ❆ 50009734

Bak 1 stuks 1/6 G 50002750

Bak 8 stuks 1/2 G 50002751

Bak 12 stuks 1/2 G 50002752

Doos 50 x 90/100 gram (rauw) ❆ 50009733

Bak 1 stuks 1/6 G 50004911

Bak 2 stuks 1/4 G 50004912

Bak 5 stuks 1/3 G 50004913

Doos 30 x 90/110 gram (rauw) ❆ 50097281

❆ = bevroren product



Natuurlijk mogen onderstaande producten  
voor de feestdagen niet ontbreken:

  Gerookte Noorse zalmfilet  
op traditionele manier gerookt en met de hand 
uitgesneden

  Gerookte palingfilet  
met het Dupan Keurmerk (zodat er in de toe-
komst ook nog paling voor onze kinderen en  
kleinkinderen over is)

  Gerookte forelfilets  
heerlijk zacht en graatvrij

  Gerookte makreelzijdes  
met peper, fiesta en naturel voor uw  
heerlijke salade

  Gepelde Hollandse garnalen  
verkrijgbaar in diverse verpakkingen

  Diverse salades  
om zelf uw visschotels te maken 

Ook hebben wij een ruim assortiment verse vis. Daarbij kunt u denken aan:
  Verse Noordzee tong
  Verse kabeljauw
  Verse koolvis 
  Verse scholfilet (met of zonder huid)
  Verse griet

  Verse zalmfilet
  Verse heilbotfilet
  Verse zeewolf 
  Verse zeebaarsfilet

Deze vissoorten kunnen wij in diverse gewichten en sorteringen leveren.
Bestel vroegtijdig om teleurstellingen te voorkomen!

Samen succesvol in vis.

Samen succesvol in vis
VisSpecialist Almelo BV te Katwijk en Van Meines Vis BV te Amsterdam hebben de handen ineengeslagen. 

Het nieuwe bedrijf gaat in Katwijk verder onder de naam AMfish BV.


