
openingstijden rondom de feestdagen

Industriestraat 59, 1976 CT IJmuiden
Tel.: (0255) 510 697

thuis@gerardvanes.nl | www.gerardvanes.nl
volg ons op facebook

Naam

Straatnaam + huisnummer

Postcode   Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Geef hieronder aan wanneer je bij ons 
langs komt om jouw bestelling voor de 
feestdagen op te halen. Dan zorgen wij 
ervoor dat jouw feestdagen slagen met 
de verse vis van Gerard Van Es!

wanneer kom je jouw 
bestelling ophalen?

Zaterdag 24 december 
tussen 08:00 en 15:00

Zondag 25 december 
tussen 10:00 en 11:00 

Zaterdag 31 december 
tussen 08:00 en 15:00

(Uitsluitend voor bestellingen)

sbe telformulier
december2022

WIJ STAAN ACHTER VIS. UIT IJMUIDEN.

GERARD VAN ES

gourmetschotel
15,00 p.p.

je contactgegevens

Restaurant Winkel
maandag 19 december
dinsdag 20 december
woensdag 21 december
donderdag 22 december
vrijdag 23 december
zaterdag 24 december

zondag 25 december

maandag 26 december
dinsdag 27 december
woensdag 28 december
donderdag 29 december
vrijdag 30 december
zaterdag 31 januari
zondag 01 januari
maandag 02 januari

11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - 15.00

gesloten

gesloten
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - tot sluit
11.00 - 15.00
gesloten
11.00 - tot sluit

08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 15.00

10.00 - 11.00
Uitsluitend ophalen
bestellingen
gesloten
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 18.30
08.00 - 15.00
gesloten
08.00 - 18.30



Verse schoongemaakte haringen met ui 
en zuur!

haring

aantal:   2,75 per stuk

Omcirkel wat van toepassing is:

Aan de staart / in zijdes 

op schaal / in stukjes

Echte kibbeling van kabeljauw. Perfect 
voor jong en oud met een gratis bakje 
saus!

echte kibbeling!

Portie kibbeling  8,00

Familiepakket  16,00

(250 gram)

Maak je kerst compleet met de verse 
oesters van Gerard Van Es!

oesters

Zeeuwse Creuses Nr.3     
2,50

Franse oesters Nr.3 

 
 

per stuk
aantal: 

Liefhebber van schaal- en schelpdieren? 
Kies voor onze fruits de mer. Een 
echt koningsmaal met o.a. oesters, 
alikruiken, garnalen, scheermessen, 
vongole, kokkels en mosselen

fruits de mer

aantal:  55,- per  2 personen

Ouderwets gezellig gourmetten met 
kerst? Maak dit bijzonder met een 
vis gourmetschotel. Met 6 dagverse 
vissoorten.

gourmet/fondue visschotel

aantal:     15,00 p.p.

visscho
Wereldberoemd in de omgeving. Mooie 
opgemaakte schalen met heerlijke 
diverse vissoorten zoals gerookte 
paling, gerookte zalm, Hollandse 
garnalen, huisgemaakte zalmsalade en 
krabsalade.

tels

  

Mini (2 pers.)   40,-

Klein (4 pers.)   80,-

Middel (6 pers.)   120,-

Groot (8 pers.)   160,-

   

  
 

 

 

jij vraagt, wij vangen!
Ga je zelf koken met de feestdagen en heb je daar een bepaalde verse vis bij 
nodig? Geef dan hieronder aan welke vissoort je nodig hebt.

tgerookte vissoor en en salades
Ambachtelijke salades en heerlijke 
vissoorten!
Kruis aan wat van toepassing is:

  

Zalmsalade 7,00

Krabsalade 6,00

Gerookte zalm 7,00

Hol. garnalen 8,00

Palingfilet 10,00

Makreelfilet 3,75

per 200 gram

per 200 gram

per 100 gram

per 100 gram

per 100 gram

per stuk

kleine visschotel

(500 gram)

Echt uitpakken met kerst? Kies voor 
kreeft! Uiterlijk te bestellen tot 23 

canadese kreeft

aantal kreeften: 25,- per stuk

Liever zelf de kreeft bereiden?
Je kunt de kreeften ook levend bestellen
bij ons in de viswinkel!

kreeft! Uiterlijk te bestellen tot 21 

De kreeft wordt gekookt en gehalveerd 
voor je geserveerd. De kreeft weegt 
400/500 gram per stuk.

december 11 uur.

Zie achterzijde voor de openingstijden tijdens en rondom de feestdagen.

per dozijn    25,00

2,50per stuk

per dozijn    25,00

Ga je uitgebreid koken met de 
feestdagen? Laat ons je helpen! Kies uit 
onderstaande gerechten. Kant en klaar!

makkelijke thuisgerechten

aantal: 

Sashimi tonijn  8,50

Crispy tuna 9,00

Crispy zalm
  

9,00

Rauwe tonijn gereserveerd 
met sojasaus, wakame en wasabi. 

Geserveerd met wakame en 
teriyakisaus. 100 gram per portie.

Geserveerd met wakame en 
teriyakisaus. 100 gram per portie.

Zeewier salade
  

4,00
100 gram per portie.

Huisgemaakte vissoep
  

15,00
1 liter

Huisgemaakte langoustinesoep  15,00
1 liter

  

Gerookte zalm koud 5,50

Gerookte zalm warm
  

5,50
per ons

per ons

Super Slaatje 7,00
per stuk

Rauwe zalm gereserveerd 

Sashimi zalm

met sojasaus, wakame en wasabi. 

7,50


