
De feestdagen 
beginnen bij SEABAS

SEABAS gourmet schotel ___________________________________              pers 

Deluxe gourmet schotel  ___________________________________              pers 

Seafood plateau SEABAS ___________________________________              pers 

Seafood plateau deluxe  ___________________________________              pers 

Anna Dutch kaviaar 50gram  _______________________________              stuks 

SEABAS zalm salade  ___________________________________              pers 

Luxe zalm salade  ___________________________________              pers 

Oester plateau (incl  ijs, citroen, vinaigrette:

 Fines de claires:  ___________________              stuks 

 Gillardeau’s:  ______________________              stuks 

Huis gemaakte feestsalades (5 salades)  _____________________              plateau 

Tataki uit eigen keuken (zalm en tonijn)  ___________________              plateau 

Hollandse haringschaal (incl  ui en augurk) ________________              stuks 

Overige bestelling:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

AANTALFEESTELIJKE SCHALEN EN LEKKERNIJEN

Om u beter van dienst te kunnen zijn en om topverse kwaliteit te kunnen 
garanderen werken wij met een beperkte bestellijst  Alleen de op deze 
zijde vermelde producten zijn op bestelling 

Bestellingen dienen minimaal 1 dag van te voren worden besteld, voor 12.00 uur.



Een greep uit ons assortiment tijdens de feestdagen:

VERSE VIS:
• Kabeljauwhaas / kabeljauw filet
• Zalm (sashimi kwaliteit)
• Zeetong
• Sliptong
• Heilbot
• Roodbaars
• Schelvis
• Coquille vlees
• Tonijn (sashimi kwaliteit)
• Tarbot
• Zeebaars / filet
• Dorade / filet
• Zeeduivel / filet

SCHAAL EN SCHELPDIEREN:
• Hollandse garnalen
• Noorse garnalen
•  Canadese kreeft (levend) 

400/600gram
• Rivierkreeft
•  16/20 rauw gepeld black tiger 

garnalen
• Jumbo mosselen
•  Vongole / kokkels / 

scheermessen

GEROOKTE 
VISSPECIALITEITEN:
• Paling filet
•  Warm gerookte zalmlende 

(onze specialiteit)
• Zalm filets langgesneden
• Makreel
• Gravad Lax (huisgemaakt)

Uw KERST bestelling kunt u aangeven t/m donderdag 21 dec.
Uw OUD EN NIEUW bestelling kunt u aangeven t/m vrijdag 29 dec.

Naam:                                                                                               

Telefoon:                                                                                              

Bestelnummer:                                                                                              

Afhaaldatum:                                                                                              

LET OP: VERGEET UW BESTELNUMMER NIET BIJ HET AFHALEN!

Onze zeer ruime openingstijden rondom de feestdagen:

vr  22 dec   9:00 - 18 30
za  23 dec   10:00 -17 00
zo  24 dec   11 00 - 13 00
ma  25 dec   (alleen afhalen schotels/bestellingen)   
  12 00 - 13 00
di  26 dec   (alleen afhalen schotels/bestellingen)   
  12 00 - 13 00

wo  27 dec   12 00 - 18 30
do  28 dec   9 00 - 18 30
vr  29 dec   9 00 - 18 30
za  30 dec   10 00 - 17 00
zo  31 dec   10 00 - 14 00

Wij zijn vissen en dus gesloten van 1 januari t/m 15 januari.

Ons adres:

Grote berg 14 
5611 KK  Eindhoven
040 - 298 56 68
sebastiaan@seabas nl
seabas nl


