
BIJ ONS TE BESTELLEN:
Graag het aantal personen invullen in het vakje achter de gewenste schaal

Piushaven 31, 5017 AN Tilburg
013 2086420

Di 20 december
Wo 21 december
Do 22 december
Vr 23 december
Za 24 december
Zo 25 december*
Ma 26 december*
Di 27 december
Wo 28 december
Do 29 december 
Vr 30 december
Za 31 december

Onze openingstijden feestdagen
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
09:00 - 18:00
08:00 - 16:00
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00 
10:00 - 18:00 
09:00 - 18:00
08:00 - 16:00

*alleen bestelling ophalen
**ons restaurant is 20 december t/m 4 januari gesloten

Plateau Fruits de Mer 

Per persoon: ½ kreeft, 4 oesters, scheermessen, kokkels, mosselen, gamba’s, wulken, crabpoten,

kreukels, grijze garnalen, citroenmayonaise en garnering

€ 54,50 p.p. personen

Koude Schotel (vanaf 2 personen te bestellen)

Huisgemaakt huzarensalade, gerookte zalm, warm gerookte zalm, gerookte palingfilet, 

gerookte makreel, grijze garnalen, krabsticks, huisgemaakte tonijnsalade, huisgemaakte krabsalade, 

tomaat gevuld met garnalen salade

€ 24,50 p.p. personen

Oesters (alléén per dozijn te bestellen)

M’Or 

Geay

Zeeuwse Creuse

€ 33,00 per dozijn

€ 36,00 per dozijn

€ 24,00 per dozijn 

dozijn

dozijn

dozijn

dozijn

Kreeft

Levend  

600/700 Gekookt

stuks

stuks

Schaal- en schelpdieren (alléén per kilogram te bestellen)

Jumbo mosselen

Vongole

€ 12,50 per kilo

€ 23,50 per kilo

€ 17,50 per fles 

€ 45,00

€ 49,50 

kilo

kilo

Wij vragen u uiterlijk 

20-12-2022 vóór 14:00 uur 

uw bestelling door te geven. 

Dit kan enkel telefonisch of in onze winkel. 

citroenmayonaise, little gem

fles Anna de Codorníu Cava

Fondueschotel

Kabeljauwfilet, zalm, scholfilet, gamba’s, zeebaars en coquilles 
€ 14,50 p.p. personen

Bijpassende fles Verdicchio +€ 14,50 per fles fles(sen)

Gourmetschotel Deluxe

Zalmfilet, tonijn, zeebaarsfilet, scholfilet, coquilles en scampi’s 
€ 17,50 p.p. personen

Tapasschaal (vanaf 2 personen te bestellen)

Variatie van ons tapas-assortiment met diverse soorten vis 
€ 19,50 p.p. personen

Gourmetschotel

Zalmfilet, victoriabaars, zeebaarsfilet, scholfilet, kabeljauw, en scampi’s. 
€ 14,50 p.p. personen

Bijpassende champagne Deutz classic +€ 47,50 per fles fles(sen)

fles(sen)



<<1>>
Uw bestelnummer

Piushaven 31, 5017 AN Tilburg
013 2086420

Meenemen 
bij afhalen

KERSTMENU
Bij Smit vis aan de haven heeft u de mogelijkheid om een kerstmenu te bestellen. 

Onderstaand menu zijn zo voor u samengesteld dat u dit thuis alleen maar dient op te warmen.

Dit betekent dat ze voor 15 minuten in een voorverwarmde oven gaan op 160 graden.

Truffelsoep

Gerookte Paling | Bospaddenstoelen

OF

Tonijn 

langzaam gegaard | tonijn tartaar | dashimayonaise | kappertjes | tomaat | veldsla

Kabeljauw

coquille | pastinaakcreme | rode biet | saus van rode port en kersen

OF

Tarbotfilet

gamba | pommes anna | witlof | bospeen | witte wijn saus

Verrassingsdessert

by Walter van Erven 

OF

Camembert suikerbrood

Blauwschimmel caramel

x soep

x tonijn

 x kabeljauw

x tarbot

 x verrassing

 x camembert

Kerstmenu  € 42,50 p.p.

€ 39,50 p.p.

personen

UW GEGEVENS AFHAALDATUM

Naam 24 december

25 december

26 december

31 december

Adres

Allergieën

Telefoonnummer E-mail adres

<<1>>

Aantal personen

Voorgerecht

Hoofdgerecht

Dessert


