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Inhoud
In deze folder hebben wij verschillende producten 
en recepten voor u samengesteld. Wij hopen u 

hiermee te inspireren voor het voorjaar. 

PASEN

GEROOKTE VIS

VISTAPAS

GEBAKKEN VIS

GEPOCHEERDE
EN GEGRILDE 
VIS

VISROLLETJES

VISBURGERS

HARING

pasen
Bij AMfish hebben 
we de lekkerste 
paas-specialiteiten.

 De makkelijkste manier 
om uit te pakken.

Visgratin 
amandel MSC

 
36 x 160 g 
diepvries
50090105

Vispotje 
Katwijks

 
8 x 120 g 
diepvries
50000211

Trio van 
de zee 

gepocheerd
 

5 x 85 g vers
50004913

Gerookte 
zalmrolletjes 

 
12 stuks vers 
50002740 

12 stuks diepvries 
50009614

Terrinehapjes
gerookte zalm

 
 
 

12 stuks diepvries
50009615
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Gestoomde Makreel
Hele gestoomde makreel 

naturel (vacuüm).

450 g vers
51000380

Gerookte zalm
Gerookte Noorse zalm.

500 g vers
51571065

GEROOKTE VIS

Gerookte zalmsnippers
Gerookte zalmsnippers.

1000 g vers
50005009

Gerooke Makreelfilet 
Peper

Makreelfilet met gerookte 
peper (vacuüm).

110/130 g vers
50000537
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Gepaneerde garnalen
Gebakken en gepaneerde garnalen met 

kruiden.

500 g vers 51831075

Fishbites Bourguignon
Gebakken en gepaneerde koolvisstukjes 

met bourguignon kruiden.
 

500 g vers 51831070

Vistapas zijn kleine porties vis, weekdieren 
of schaal- en schelpdieren voorzien van een 
gepaneerde laag. Snel te bereiden in zowel 
de airfryer als oven. Ideaal voor bij de borrel. 

Vistapas

Inktvisringen
Gebakken en gepaneerde inktvisringen 

met kruiden.

500 g vers 51831080

Zalmbites
Gebakken en gepaneerde zalmbites met 

kruiden. 

500 g vers 51831085
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Lekkerbek MSC
Vers gebakken lekkerbek met 

kruiden.

70/90 g vers
51001270

GEBAKKEN VIS

Kibbeling MSC
Vers gebakken kibbeling met 

kruiden.

1000 g diepvries
50009034

Gebakken
scholfilet MSC

Vers gebakken scholfilet met 
kruiden.

70/90 g vers
51001225

Visschnitzel MSC
Gebakken en gepaneerde 

visschnitzel.

70/90 g vers
50000727

Gebakken
zalm ASC

Vers gebakken zalm met 
kruiden.

110/130 g vers
50003017
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GEPOCHEERDE & GEGRILDE VIS

1. 
Gegrilde zalm 

ASC

Gegrilde zalm met 
specerijen.

80/90 g vers
50045258

2. 
Gegrilde koolvis 

MSC

Gegrilde koolvis met 
specerijen.

80/90 g vers
50004152

3. 
Kabeljauwfilet 

MSC

Gegaarde 
kabeljauwfilet met 

specerijen.

80/90 g vers
50004137

4. 
Scholrolletjes 
met zalm 
MSC/ASC
Gegaarde 

scholrolletjes met 
zalm.

80/90 g vers
51001226

Een echte specialiteit van AMfish, langzaam gegaarde/gepocheerde en/of gegrilde 
vis waarbij het behoud van de kwaliteit en volle smaak voorop staat. Geleverd in 
de gewenste gewichten en al dan niet voorzien van heerlijke kruiden of voor de 
zorginstellingen natriumarm.
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Gepocheerde zalm 
ASC 

80/90 g vers
51001219

Recept: zalmfilets 
met hoisinsaus

Voor 2 personen 
2 x 80/90 g gepocheerde 
zalmfilets ASC
Wilde en witte rijst
Hoisinsaus
2 eetlepels sesamzaadjes
Halve komkommer
kwart rode peper
Verse dille

1. Kook de rijst in een pan 
met ruim water en een snuf 
zout beetgaar.

2. Snijd vervolgens de 
komkommer en rode peper in 
plakjes en verdeel deze op 
de borden. Garneer met wat 
dille.

3. Haal de gepocheerde 
zalmfilets uit de verpakking en 
warm deze in een pan, oven 
of magnetron.

5. Verdeel de rijst en zalm 
over de twee borden en 
schenk wat hoisinsaus over de 
zalmfilets.

6. Sprinkel wat sesamzaadjes 
over de zalm en de saus.
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Visrol met hollandaisesaus
Gepocheerde pangasius medaillons met 
zalm, courgetteblokjes en hollandaisesaus.

40 x 110/130 g diepvries
52279001

Visrol met zalm en kreeft
Gepocheerde pangasius medaillons met 
zalm, rivierkreeftjes en kreeftensaus.

40 x 110/130 g diepvries
52279002

Visrol gepocheerd met 
zalmstukjes

Gepocheerde pangasius medaillons met 
zalmstukjes.

40 x 110/130 g diepvries
51007886

Gepocheerde scholrol

Gepocheerde scholrol met kruiden.

25 x 100 g diepvries
50009326

4x VISROLLETJES

VGB visburger 
zalm/kabeljauw ASC/MSC

Voorgebakken visburger gemaakt van 
zalm en kabeljauw en met kruiden.

18 x 100 g diepvries
50091919

Gebakken visburger 
zalm/kabeljauw ASC/MSC

Gebakken visburger gemaakt van zalm en 
kabeljauw en met kruiden.

70/90 g vers 
50005961

Gebakken visburger met prei MSC
Gebakken visburger gemaakt van Alaska 

koolvis en prei en met kruiden.

5 x 70/90 g vers
51003255

Gebakken visburger
Gebakken visburger gemaakt van Alaska 
koolvis, zwarte koolvis en heek en met 

kruiden.

5 x 70/90 g vers
50003346

4x VISBURGERS 
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Maatjesharing met 
staart

1 st. vac. 50833651
1 st. vac. met ui 50836050

HARING Maatjesharing
zonder staart

1 st. vac. 50083661

Rolmops in het zuur
200 g 51000637
400 g 50000498
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Heeft u vragen? 
Wij staan voor u klaar! 

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, 
opgeslagen en/of vespreid op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande toestemming van AMfish.

info@amfish.nl
071 408 0808

AMfish BV
2222 AK, Katwijk aan Zee
Ambachtsweg 8 


