
Uw feestje of verjaardag smakelijk verzorgd

Hierbij geven wij u een inkijkje in ons ruime assortiment die varieert van visschotels tot heerlijke hapjes 
en luxe vismaaltijden. Heeft u vragen? Kom gezellig langs bij ons in de winkel en onze medewerkers 
staat u graag te woord. U kunt uw bestelling doorgeven via de telefoon, webshop, email of in de winkel.
Uiterlijke besteldatum voor kerstmis 22 december. Uiterlijke besteldatum voor oudjaar 30 december.
24 december zijn wij geopend van 7.30 uur tot 16.00 uur
31 december zijn wij geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur

Van der Hooplaan 193 Amstelveen
www.volendammer-visspecialist.nl020 - 4410 308 

Gemakkelijk bestellen in onze webshop



Gerookte zalmfilet, gerookte palingfilet, gerookte forel, Hollandse 
garnalen, Argentijnse garnalen, gestoomde makreelfilet, huisgerookte 
zalmmoot, Hollandse nieuwe, zalmsalade, cocktailsaus en uitjes.

Gerookte zalmfilet, gerookte palingfilet, Hollandse garnalen, 
Argentijnse garnalen, gestoomde makreelfilet, huisgerookte zalmmoot, 
zalmsalade.en cocktailsaus.

Gerookte zalmfilet, gestoomde makreelfilet, gerookte palingfilet, 
Argentijnse garnalen, Hollandse garnalen, Hollandse nieuwe, 
huisgerookte zalmmoot, crab-cocktailsalade, Hollandse garnalen salade, 
zalmsalade, Cocktailsaus en uitjes.

Hollandse garnalen, gerookte palingfilet, huisgerookte zalmmoot, 
gerookte zalmfilet, gestoomde makreelfilet, zalmsalade, tonijnsalade, 
crab-cocktailsalade, cocktailsaus en gegrilde tonijnsashimi met 
wakamee en deep roasted sesam dressing.

Huisgerookte zalmmoot, gerookte palingfilet, gestoomde makreelfilet, 
gerookte zalmfilet, Argentijnse garnalen, Hollandse garnalen, 
Italiaanse tonijnsalade, huisgerookte zalmsalade smokey twister en 
pommedori mayonaise.

Gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet, gestoomde makreelfilet, 
Hollandse garnalen, huisgerookte zalmmmoot, Argentijnse garnalen en 
cocktailsaus.

Vers gesneden haring van topkwaliteit, in stukjes of aan de staart.Zalm salade, crab-cocktailsalade, gerookte palingfilet, huisgerookte 
zalmmoot, gerookte zalmfilet, gestoomde makreelfilet, crabchuncks 
met cocktailsaus, Argentijnse garnalen met limoenmayonaise en 
Hollandse garnalen.

Geproduceerd in een ruimte 
waar gluten aanwezig 
kunnen zijn

Hors d’ oeuvre visschotel

Glutenvrije visschotel

Kleine visschotel

klein 4 personen
groot 6 personen

5 personen 5 personen

4 personen

1 persoon

Klein of grote haring

klein 4/5 personen
groot 6/7 personen

Visschotel Volendam 

Visschotel voor 2 personen

Visschotel Amstelveen de luxe

Rondje Amstelveen

Haringschotel vanaf 8 haringen



Zalm, tonijn, kabeljauw, panga, gamba’s, victoriabaars en twee sausjes. Zalm, tonijn, kabeljauw, zeebaars, gamba’s, St. Jacobsschelpen en 
twee sausjes.

Zalmsalade, huisgerookte zalmsalade smokey twister, haringsalade in 
rode biet, Italiaanse tonijn salade, pikante makreelsalade, 
crab-cocktailsalade en Hollandse garnalen salade.

Zalmsalade, huisgerookte zalmsalade smokey twister, Italiaanse 
tonijn salade, crab-cocktailsalade, pikante makreel salade en 
Hollandse garnalen salade.

Stijlvol gegarneerde salade op aardappelbasis rijkelijk afgemaakt met 
zalm, tomaat, zuur en ei.

Eitjes gevuld met een crab-cocktailsalade, tonijnwrap, zalmwrap 
en Huisgemaakte zalmspiesjes met een gravad lachs saus.

Kibbeling van kabeljauw, gebakken mossselen, stukjes panga 
in Japanse sesamsaus, stukjes victoriabaars in ketjapsaus en 
gebakken Argentijnse garnalen.

Gerookte zalmfilet, gerookte palingfilet, Argentijnse garnalen, 
Hollandse garnalen, gestoomde makreelfilet, huisgerookte zalmmoot, 
cocktailsaus, limoenmayonaise, zalmsalade en crab-cocktailsalade.

Gourmetschotel, ook voor teppanyaki of       
steengrill  (vanaf 2 personen)

Huisgemaakte zalmsaladeschotel

Visschotel voor 3 personen

schaal 24 stuks

per persoonper persoon

Verkrijgbaar per 750, 1000, 1500 of 2500 gram

Saladeschotel als hapje 8-10 personen

Gourmetschotel de luxe, ook voor         
teppanyaki of steengrill (vanaf 2 personen)

Saladeschotel (klein)

Gevarieerde tapasschotel

Gebakken visschotel 6-8 personen



Rijkelijk opgemaakte zalmsalade op 
aardappelbasis  met zalm, tomaat, zuur en ei. 
Daarbij de keuze uit verschillende maten.

10 minuten in de oven op 180°C 10 minuten in de oven op 180°C

10 minuten in de oven op 180°C

Koud en warm gerookte zalm op een bedje van 
rucola met Japanse mayonaise, pijnboompitjes 
en parmezaanse kaas.

Gerookte palingfilet op een bedje van 
scharrel ei bieslooksalade met truffelmayonaise 
en verse bieslook.

Hollandse garnalen op een bedje van ijsbergsla 
met cocktailsaus.

Gamba’s op een bedje van groenten met chili 
kruiden en kruidenboter.

Dumplings gevuld met garnalen met Japanse 
mayonaise, teriyaki mirin, bieslook en 
gebakken uitjes. 

Gewokte garnalen op een bedje van groenten 
en gele rijst met een Thaise sesamsaus.

Gestoomde makreelfilet met eiersalade, truffel 
mayonaise en een zongedroogd tomaatje.

Gerookte zalm met eiersalade, radijs en dille.Gerookte palingfilet met eiersalade en 
truffelmayonaise.

Gegrilde tonijnsashimi met wakamee en 
wasabi mayonaise.

Oosterse Noodles met groenten en gegrilde 
kabeljauw.

Zalmsalade opgemaakt

Paling surprise

Amuse hapje paling Amuse hapje zalm

Amuse hapje makreel

Amuse hapje tonijn

Gamba hapje 

Gyoza garnaal

Huisgerookte Zalmsensatie Hollandse Garnalen cocktail

Oosterse KabeljauwGamba’s pil pil



Licht gemarineerde tonijnfilet op een bedje van rucola met Japanse 
mayonaise, pijnboompitjes en parmezaanse kaas.

Koud en warm gerookte zalm op een bedje van rucola met Japanse 
mayonaise, pijnboompitjes en parmezaanse kaas.

Dumplings gevuld met garnalen met Japanse mayonaise, teriyaki mirin, 
bieslook en gebakken uitjes. 

Dunne plakjes zalm die op authentieke Noorse wjze zijn 
gemarineerd met gravad lachs saus.

Sashimi van een gemarineerde gebrande zalm met wakamee.
Let op, na aankoop 1 dag houdbaar!

Met tonijn, gegrilde tonijn, zalm, gebrande zalm, coquille, 
wakamee, sojasaus, deep roasted sesam dressing en wasabi.
Let op, na aankoop 1 dag houdbaar!

Met wakamee, sojasaus en wasabi.
Let op, na aankoop 1 dag houdbaar!

Met wakamee, sojasaus en deep roasted sesam dressing.
Let op, na aankoop 1 dag houdbaar!

Tonijnsensatie

Gebrande zalm unagi kabayaki

Japanse gegrilde tonijnsashimi

Gyoza’s met garnalen

Zalmsensatie

Huisgemaakte gravad lachs

Sashimi schotel

Sashimi van Zalm en Tonijn



5 minuten in de oven op 180°C 7 minuten in de oven op 180°C

met huisgerookte zalm, tomaat, rucola en Italiaanse kruiden. Gevuld met tonijn, rode ui, paprika, pesto, cheddar kaas en chili 
saus.

Gerookte palingfilet, gerookte zalmfilet en Hollandse garnalen.

Gerookte zalmfilet met een pesto mayonaise, rucola, pesto en 
gesnipperde rode ui.

Gegrilde tonijnrosbief met een pesto mayonaise, rucola en 
wasabimayonaise.

Vers gekookte eitjes gevuld met crab-cocktailsalade.Met een heerlijke gravad lachs saus.

Italiaanse tonijnsalade, crab-cocktailsalade en zalmsalade.

Amstelveentje

Quesadillas

Huisgemaakte trio salade

Tonijn wrap

Flammkuchen

Huisgerookte zalmtapas

Zalm wrap

Gevulde eitjes



8 minuten in de oven op 180°C 15 minuten in de oven op 180°C

15 minuten in de oven op 180°C

Stokbrood met een honing mosterd saus met crabchuncks en zalm. Quiche gevuld met heerlijke gamba’s, paprika, ui en prei.
Quiche gevuld met huisgerookte zalm, paprika en prei.

Mooi dun gesneden. Bestaand uit Hollandse garnalen, rivierkreeftvlees en 
crabchuncks op een bedje van vruchtensalade.

Hartige taart royaal gevuld met zalm en spinazie.

met gratis piri piri saus.Met huisgerookte zalm, verse groenten en 
een heerlijke deep roasted sesamdressing.

Met gamba’s, verse groenten en een Thaise 
sesamsaus.

Met tonijn, verse groenten en een teriyaki 
mirin saus.

Huisgegrilde tonijnrosbief

Gamba quiche - Zalm Quiche

Viscocktailtje

Huisgebakken Cassave kroepoek

Stokbrood met kruidenboter en aioli

Visbrood

  Poké bowl Zalm

  Poké bowl gamba

  Poké bowl tonijn

Huisgemaakte zalm-spinazie taart



20 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C

20 minuten in de oven op 180°C 15 minuten in de oven op 180°C

20 minuten in de oven op 180°C 20 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C

20 minuten in de oven op 180°C

Met kabeljauw, gamba’s, paprika, gebakken ui en een heerlijke 
kokos currysaus.

zalmfilet met teriyaki mirin saus, furikake, gebrande sesamzaad 
en bosui.

Een vispotje gevuld met gamba’s, zalm, kabeljauw en een heerlijke 
saus. Gegratineerd met kaas.

Een lasagne bestaand uit zalm, gamba’s, kabeljauw en een heerlijke 
saus. Gegratineerd met kaas.

Met huisgerookte zalm, kabeljauw en tuinkruidensaus. Pittige gamba’s met knoflook en Spaanse chili.

Met een heerlijke saus, gebakken ui en gegratineerd met kaas.Een romige aardappelpuree gemengd met tuinkruiden.

Oostends vispotje

Zalmsteak teriyaki

Vislasagne

Gamba’s al pil pil

Indisch vispotje

Huisgemaakte aardappelpurree

Wijnzuurkool potje

Aardappelgratin



25 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C 25 minuten in de oven op 180°C

15 minuten in de oven op 180°C 15 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C

25 minuten in de oven op 180°C

Een vispotje bestaand uit aardappelgratin, zalm, kabeljauw, gamba’s. 
afgevuld met een heerlijke saus met verse groenten. Gegratineerd met kaas.

Een gemarineerde mie met Japanse saus, verse zalm en 
verse groenten.

Gepocheerde kabeljauw met rucola mousseline, zongedroogde 
tomaatjes en mosterdsaus.

Gegrilde doradefilet met couscous en gegrilde groenten.

Rodekoolstamppot met gepocheerde kabeljauwfilet en mosterdsaus.

Licht gekruide aardappelpartjes.

Gegrilde zeebaarsfilet met aardappelgratin en gegrilde 
groenten.

Een fijne combinatie van heerlijke gegrilde verse groenten.

Kabeljauw menu

Rodekool menu

Japanse zalmschotel

Dorade menu

Zeebaars menu

Volendammer vispot

Gegrilde groenten Gebakken aardappelen



  Kreeftensoep              Tomatensoep                  Bouillabaise

  Thaise vissoep             Mediteranne vissoep             Visfond

  Bretonse vissoep           Mosterdsoep                  Tom kha kai vissoep

  Spéciales Gillardeau maat 4/0

  Platte Zeeuwse maat 3/0

  Geay oester maat 3/0

  Ierse cocktail oester maat 3/0

  Fines de Claires maat 3/0

            

  Gold label kaviaar
  Osietra kaviaar
  Beluga kaviaar

Kreeft 
Levend of gekookt op 
bestelling leverbaar

Ons assortiment huisgemaakte soepen

Ons assortiment oesters

Ons assortiment kaviaar

Met rivierkreeftvlees
0,5 liter 

Ook verkrijgbaar blini’s en parelmoer lepeltjes

Met zalm en gamba’s
0,5 liter 

geen vis toegevoegd
1 liter 

geen vis toegevoegd
0,5 liter 

Met kabeljauw, mosselen en gamba’s
0,5 liter 

Met kipfilet
0,5 liter 

Met kabeljauw, mosselen en gamba’s
0,5 liter 

Met kabeljauw en gamba’s
0,5 liter 

Met warmgerookte zalm
0,5 liter 

per stuk 
mandje12 stuks 

per stuk 
mandje12 stuks 

per stuk 
mandje12 stuks 

per stuk 
mandje12 stuks

per stuk 
mandje12 stuks 



 De beste selectie wijnen voor bij de vis

De Volendammer visspecialist heeft voor u een groot assortiment heerlijke wijnen. Uitgekiende wijnen die 
bijzonder goed smaken bij een heerlijke vismaaltijd of salade. 
Per doos heeft u nog meer wijnvoordeel, indien u een doos wijn koopt van 6 flessen, betaald u 5 flessen.* Dit is 
slechts een kleine selectie uit onze grote keuze aan wijnen. 
* Dit voordeel geldt niet voor de wijn van de week. 

Herkomst:
Veneto, Italië

Druivensoort:
Gargenega, Pinot Grigio

Geur: 
Perzik en banaan. 

Smaak: Smaak: 
Fris en droog, licht ziltig.

  Heerlijk bij:
salades, vis en pasta.

 Aanbevolen temperatuur:
8 - 10 graden Celsius

Herkomst: 
Pays d'Oc, Frankrijk

Druivensoort:
Chardonnay

 Geur:
Complex en foraal met Complex en foraal met 
aroma's van citrus, 

ananas en steenvruchten. 

Smaak: 
Rond en rijk. 

Aanngename frisheid in 
de finish.

  
Heerlijk bij:

  Ideale combinatie met 
schelpdieren, kip of vlees.

 Aanbevolen temperatuur:
12 graden Celsius

 Herkomst::
Rueda, Spanje

 Druivensoort:
Verdejo
 

 Geur:
Complex en fris. Complex en fris. 
Citursfruit. Anijs. 

Smaak: 
Fris. Droog en vol. 
Aromatisch. Lange 

afdronk.

Heerlijk bij:
  Vis, zeevruchten, milde 
kazen en gevolgelte.

 Aanbevolen temperatuur:
8 - 10 graden Celsius

 Herkomst::
Castilla-y-león, Spanje

 Druivensoort:
Sauvignon Blanc

 
 Geur:

WWitte perzik, citrus, 
kruiden. 

Smaak: 
Gul en fruitig. Licht vettig 
met frisse zuren.

Heerlijk bij:
TToast met advocado en 
garnalen, zeevruchten.

 Aanbevolen temperatuur:
10 - 12 graden Celsius

Herkomst: 
Loire Frankrijk

 Druivensoort:
Sauvignon Blanc

 Geur: 
TTropisch fruit, citroen en 

vuursteen. 

Smaak: 
Gebalanceerd en 

gewichtig, verfrissend en 
mineralig.

Heerlijk bij:
 Gerookte zalm of groene  Gerookte zalm of groene 

asperges.

 Aanbevolen temperatuur: 
8 - 10 graden Celsius

Herkomst:
Rioja, Spanje

Druivensoort:
Tempranillo

Geur:
Zwarte kersen, chocolade,

tabak.tabak.

Smaak:
 Vol van smaak met rijp 

fruit en
fijne tannine.

Heerlijk bij:
Lamskoteletten.

Aanbevolen temperatuur:Aanbevolen temperatuur:
16 - 18 graden Celsius

Pirovano Garganega 
Pinot Grigio

Pedro Escudero 
Valdelagunde Verdejo Rueda

Pedro Escudero Valdelagunde 
Sauvignon blanc

Sainte-Anne Barriques 
Chardonnay

Leza García
Rioja Crianza ‘Tinto Familia’

Domaine de la 
Madelaine Touraine 



Bestellen via de webshop

Elke dag hebben wij een groot aanbod van 
verse vis. Bent u opzoek naar een heerlijk 
visje wat past bij uw gerecht vraag gerust 
naar een van onze medewerkers. Zij 

adviseren u graag.

Bestellen via de mail

Indien u een bestelling bij ons wilt plaatsen, geven wij de voorkeur om dit te doen via onze 
webshop, via de mail of telefonisch. 
Uw bestelling  kunt u met de feestdagen bij ons aan de achterkant van de winkel afhalen. 
Hier hebben wij een afgiftepunt gecreëerd.

Met ons hele team proberen wij alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, en wensen wij u 
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Telefonisch bestellen

Ook voor de BBQ hebben wij een 
uitgebreid assortiment. Vraag 

hiervoor gerust naar een van onze 
medewerkers.

Van der Hooplaan 193 Amstelveen
020 - 4410 308

www.volendammer-visspecialist.nl
mail@volendammer-visspecialist.nl

Gratis parkeren

Volendammer
 Visspecialist - traiteur
 Henry Schilder

Prijswijzigingen en druk, en zetfouten voorbehouden

Openingstijden:  
Maandag  9:00 tot 17:45 uur
Dinsdag   8:00 tot 17:45 uur
Woensdag  8:00 tot 17:45 uur
Donderdag  8:00 tot 17:45 uur
Vrijdag    8:00 tot 18:15 uur
Zaterdag   8:00 tot 16:30 uurZaterdag   8:00 tot 16:30 uur

Product overzicht: 
Deze folder geeft slechts een beperkt Deze folder geeft slechts een beperkt 
deel van ons totale assortiment weer. 
Indien u vragen heeft over een van 
onze producten of anderzins 
informatie wenst, kunt u altijd onze 
winkel bezoeken of ons bellen.


