
Salade zalm                     €9,95

een luxe sla melange ruim belegd met 
gerookte zalmfilet, komkommer, tomaat, 
ui, augurk, ei & mo�er dille dressing

Salade makreel       €9,95

een luxe sla melange ruim belegd met
gerookte makreelfilet, komkommer, tomaat,
ui, augurk, ei & honing mo�erd dressing

maaltijdsalades

 Opening�ijden

Salade pi�ige gamba      €10,95

een luxe sla melange ruim belegd met 
gebakken garnalen, komkommer, tomaat, 
ui, augurk & piri piri saus

Bij salade kunt u kiezen uit een wit of
bruin �okbroodje incl. boter

Maandag gesloten
dinsdag 09:00 - 18:00 uur
woensdag 09:00 - 18:00 uur
donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
zaterdag 09:00 - 17:00 uur
zondag  gesloten

   frisdranken

warme dranken

koffie     €2,-
espresso    €2,-
cappucino    €2,-
la�e machiato                                   €2,-
thee     €2,-

cola     €2,
cola light    €2,
cola zero    €2,
dr. pepper    €2,
fanta orange    €2,
fanta cassis    €2,
7-up     €2,
bi�er lemon    €2,
lipton icetea sparkling  €2,
lipton icetea green   €2,
spa blauw    €2,
spa rood    €2,
melk     €2,
appelsap    €2,
chocomel    €2,
fri�i     €2,
aa drink    €2,
redbull    €2,

Winnaar!

BEKROOND MET EEN 9,4!

JAN DE VISBOER

2019

Verboden te vissen!



      broodjes

   onze menu’s

gebakken kibbeling     €10,50
gebakken lekkerbek     €10,50
gebakken zalmfilet     €12,-
gebakken kabeljauwfilet    €10,99
gebakken schol     €12,-
gebakken sliptong, 2 �uks           dagprijs

jan de visboer - rompertpassage 53 - den bosch
         tel: 073 - 689 79 36 - jandevisboer.nl

facebook.com/jandevisboer

        snacks

        sauzen

Ravigo�e    €0,50
remoulade    €0,50
knoflook    €0,50
cocktail    €0,50
chili                                                   €0,50
fritessaus    €0,50
curry          €0,50
ketchup    €0,50
speciaal    €0,75

                    klein      middel      groot

Gebakken kibbeling      €5,50     €7,-         €9,50

huisgemaakte vispaella     €6,50                   €9,95
gele rij� met verse groenten, kabeljauw,
garnalen, mosselen, surimikrab & kruiden

huisgemaakte visloempia  €4,50

tortillawrap gevuld met tonijn, 
vers gesneden groenten en piri pirisaus
vers voor u gebakken

even wat anders

zalmwrap     €4,50

tortillawrap belegd met roomkaas,
zalm, ijsbergsla, ui en mo�erd dille
dressing

Gebakken mosselen       €5,50     €7,-         €9,50

Gebakken 
inktvisringen       

€5,50     €7,-         €9,50

Gebakken visfriet      €5,50     €7,-         €9,50

Gebakken garnalen     €5,50     €7,-         €9,50

Gemixt portie*

*Keuze uit bovengenoemde snacks(max. 2)     

     €8,-           €10,-     

Gebakken lekkerbek     €4,50
3 lekkerbekken             €12,75         

Friet   €2,50      €3,50       €4,75      

haring    €3,-
makreel    €4,-
hollandse garnalen   €6,50
gerookte paling                                €7,50
gerookte zalm   €5,50
krab-,makreel-,
tonijn-, of zalmsalade        €4,-
zaling                €4,-
vis - of garnalenkroket   €4,-

keuze uit een wit of bruin bolletje

    

alle menu’s worden geserveerd 
met friet, salade en saus

    

ouderwets slaatje   €3,50

gerookte zalm, garnalen en huzaren - 
zalmsalade of huzaren rundvleessalade

spakenburgs slaatje   €9,95

gerookte schotse zalmfilet, palingfilet,
en huzaren - zalmsalade

huisgemaakte smulrol      €4,-
3 �uks      €10,-


