Ontspannen tafelen
met het kant-en-klare
Schmidt Originals

Kerstmenu

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM

INSPIRATIE VOOR DE

24 pagina's vol lekkers voor

een gezellige borrel,
uitgebreid diner of een
spetterend feest!

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

Beste klant,
Op zo'n beetje de warmste dag van
2022 stonden wij hier de foto's voor
deze kerstbrochure te maken.
En ook al was het buiten meer dan
30 graden, we kwamen helemaal in
de stemming en het begon al een
beetje te kriebelen. Want de feestdagen zijn bij Schmidt niet alleen

DE LEKKERSTE VIS VOOR DE FEESTDAGEN BESTEL JE IN DE

de drukste, maar ook de gezelligste
dagen van het jaar.
We hebben weer een mooie

SCHMIDT WEBWINKEL

selectie heerlijkheden gemaakt
waarmee je deze bijzondere dagen

De voordelen
van online bestellen:

extra feestelijk maakt.

•	Alles in huis voor de
feestdagen, zonder de
deur uit te gaan

Je kunt eenvoudig in de webwinkel
bestellen en thuis laten afleveren.
Maar wil je er zeker van zijn dat je

•	Keuze uit meer dan
300 visproducten

alles op tijd in huis hebt, haal je
bestelling dan af. Bij ons aan de
Matlingeweg, of bij een van onze

•	Bezorging met eigen
koel-/vrieswagens

speciale Pick Up Points. Kijk voor
de mogelijkheden op de pagina

• Topkwaliteit en
gegarandeerd vers

'Bestellen en bezorgen' in onze
webwinkel.

•	We bezorgen 6 dagen in de
week tussen 8.00 - 18.00 uur

Wij zijn er klaar voor en wensen
je alvast fijne feestdagen en
een gezond & gelukkig 2023!

•	Vanaf € 99,50 gratis
thuisbezorgd

Team Schmidt Zeevis

• Zeemijlen sparen
voor extra korting
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VERSERE VIS ZWEMT NOG!

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

Amusefestijn
Vers en verrukkelijk: 16 kant-en-klare amuses, ideaal
als partyhapje of voorgerechtje. De bakjes staan al
in een luxe serveertray. Het enige dat je nog hoeft
te doen is ‘m neerzetten!
De tray bevat 4 soorten amuses: forelsalade,
kingcrabsalade, kreeftsalade en garnalen in
tomaten bruschetta.
Per bakje ca. 40 gram.
50
Per tray (16 amuses)

72.

diepvries

Butterfly garnalen
Gepaneerde butterfly garnalen,
heerlijk als borrelhapje.
12 stuks

7.95

ca. 40 gram
per bakje

Garnalen Aïoli
Krachtig van smaak: reuzengarnalen in een
heerlijke knoflooksaus.
95
100 gram

5.

Borrel
BIJ DE

Knoflook garnalen
Gamba's met stukjes knoflook in een
heerlijke kruidenolie.
100 gram

5.95
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Peppadew kaas
Kort, scherp en zoet: heerlijke aromatische
peppadews, gevuld met verse roomkaascrème.
95
100 gram

Stokbrood
Black Beauty

3.

Gevulde olijven
Olijven gevuld met kaas, een heerlijke
combinatie!
100 gram

3.25

Ambachtelijk gebakken stokbrood,
gekleurd met inktvisinkt.
Verrassend van kleur, vol van smaak!

3.25

Cocktailvorkjes
Bedrieglijk echt sardineblikje
met 6 vrolijke cocktailvorkjes.

14.95
Halfgedroogde
tomaten

Garnalen
French Garden

Semi-dried tomaten in een mediterrane
marianade van fijne olie en heerlijke
kruiden.
95
100 gram

Smakelijke Tail On-garnalen,
gemarineerd in knoflook en kruiden.

Octopus salade

Ansjovis spiesjes

Coquille kreeft/krab

Een echte visklassieker: mooie stukken
octopus, olijven en paprika in een frisse
dressing.
25
100 gram

Ansjovisfilets en olijven op een spies.
Lekker voor bij de borrel.

Rijkgevuld met kreeft, krab
en garnalen.

3.

4

4.

200 gram

4.95

100 gram

per stuk

4.95

9.95

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

ca. 800 gram

VISKWARTET
KLASSIEK
Deze klassieke combinatie doet het altijd goed en is lekker
makkelijk voor bij de borrel! Gerookte Royal zalm, aalfilet,
Hollandse garnalen en gravad lachs (totaal ca. 800 gram),
inclusief cocktail- en gravad lachssaus.
Per schotel

89.50

Caviar supplement
Schmidt Elite Classic Caviar is licht gezouten
om haar delicate aroma naar voren te
brengen. Deze Baeri kaviaar met subtiele
notensmaak is een feest voor je smaakpapillen!
30 gram Schmidt Elite Classic Caviar
met 16 blini’s en benen lepeltje.

54.95

St. Martinus
Gris de Villare
Fruitige, volle, droge witte wijn van
Souvignier Gris en Pinot Gris met lichte
houttonen. Wijngaard St. Martinus is een
innovatief, modern wijnbedrijf dat
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.
Bijna alle wijnen van St. Martinus zijn
bekroond met nationale en internationale
prijzen!
0,75 l

34.95
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"Om van te
watertanden, al die
heerlijke visdelicatessen.
Ik krijg er zelf trek van!"
Patricia
Specialist Delicatessen

Tapas Tarragona
Een overheerlijke tapasschotel die je
zó op tafel kunt zetten: kingcrabsalade,
gevulde peppadews, Hollandse garnalen,
rivierkreeftsalade, makreel du chefsalade,
dille-garnalen en tapenade.
Totaal ca.700 gram.
Per schaal

49.50

VISTAPAS
Tapas Malaga
Een smakelijke tapasschotel met gevulde
olijven, zalmsalade, French garden-garnalen,
ansjovisfilets met rode peper, Italiaanse
tonijnsalade, halfgedroogde tomaatjes en
tapenade. Totaal ca.700 gram.
50
Per schaal

32.

Mar de Ons
Albariño

6

Elegante, minerale witte
wijn uit Rias Baixas, Spanje.
Gerijpt in wijngaardes met
uitzicht op de Atlantische
Oceaan, heeft de Albariño
druif van deze Mar de Ons
een intense smaak.
95
0,75 l

36.

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

SALADES
Minitoast
Verfijnde Franse
toast, bereid met
extra vierge olijfolie.

4.99

Truffelboter

Zalm-truffel salade

Zalm salade

Stukjes roze zalm en ei in een romige saus,
met truffeltapenade.
95
100 gram

Rijkgevuld met stukjes zalm.

Makreel du Chef
salade

Italiaanse tonijn salade

12.

Lekker als spread op
crostini of toast.
95
80 gram

100 gram

2.45

14.

Huisgemaakte makreelsalade met een pittige tomatensaus, uitjes, bieslook, citroen en
mayonaise.
25
100 gram

4.

Volgens Italiaans recept: tonijn, tomaten,
mais, paprika en kappertjes in een heerlijke
vinaigrette.
100 gram

2.95

Kingcrab salade

Kreeft-truffel salade

Huisgemaakt, met fijne stukjes kingcrab
in een romige saus.

Huisgemaakte salade met
stukjes kreeft, truffeltapenade
en aardappelsalade.
100 gram

100 gram

7.95

10.95
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"De gebonden palingsoep is mijn
favoriet: je proeft de paling, zonder
dat hij al te nadrukkelijk aanwezig is
in deze heerlijke romige soep."
Fred, Chefkok Schmidt Zeevis

VOORGERECHT

ZALM CARPACCIO
M E T E E N G A R N I T U U R VA N L I T T L E G E M ,
R A D I J S , TA U G É , Z O N G E D R O O G D E T O M A AT J E S
E N M O S T E R D - D I L L E M AY O N A I S E

Kerstmenu
SCHMIDT ORIGINALS

KANT-EN-KLAAR • VANAF 2 PERSONEN

8

Uitsluitend te bezorgen (of af te halen) op vrijdag 23 en zaterdag 24 december.

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

TUSSENGERECHT

GEBONDEN
PALINGSOEP

DESSERT

HAZELNOOT
MOUSSE
IN EEN KROKANT BLADERDEEGBAKJE

HOOFDGERECHT

KABELJAUWFILET
IN RODE CURRYSAUS
O P E E N B E D J E VA N S P I T S K O O L & W O R T E L G R O E N T E N
EN AARDAPPELKROKETJES

Compleet, incl. garnituur en instructies
Alle ingrediënten worden gekoeld en apart verpakt. Met de
bijgeleverde, duidelijke instructies zet je gemakkelijk dit verrassende,
exclusieve diner op tafel. Alles is kant-en-klaar. Succes verzekerd!

49.50

per persoon
(vanaf 2 personen te bestellen)
Uitsluitend te bezorgen (of af te halen) op
vrijdag 23 december en zaterdag 24 december.

St. Martinus
Bergdorpje rood
Soepele en fruitige wijn,
gemaakt van Dornfelder,
Regent en Pinot Noir.
Vernoemd naar het ‘bergdorpje’
Vijlen met de hoogstgelegen
kerk van Nederland, de
St. Martinuskerk.
0,75 l

35.95

9

Oma Schmidt’s
verrukkelijke vissoep
Gevuld met witvis, garnalen, paprika,
prei en dille. Een traktatie!
500 ml

6.45

1 liter

10.45

SOEPEN
De lekkerste
dinerbox uit
toprestaurants
voor thuis
Bijna geen kookervaring
nodig!

Cook Like a Chef is een sjieke
dinerbox met een drie- of viergangenmenu op gastronomisch niveau.
Op cooklikeachef.nl kun je kiezen uit
menu’s van vooraanstaande chef ’s zoals:
• Jonnie Boer De Librije***
• Stefan van Sprang Aan de Poel**
• Erik van Loo Parkheuvel**
• Edwin Vinke De Kromme Watergang**.
De box wordt gekoeld aan huis
bezorgd in Nederland1, de Belgische
grensstreek en Antwerpen. Zoals je
van toprestaurants mag verwachten,
bevat de box alleen ingrediënten van de
beste kwaliteit.
Het meeste werk is al door de chefs
gedaan, jij hoeft alleen nog maar de
finishing touch toe te voegen. Daarnaast
zijn er op cooklikeachef.nl handige
filmpjes te vinden met tips
om de gerechten Michelinwaardig
op te maken. Appeltje-eitje dus!

De Cook like a Chef dinerbox
is gevuld met verse ingrediënten
waarmee je in een handomdraai een
sterrenwaardig diner op tafel zet!

10

Kijk op
cooklikeachef.nl
voor
Michelinwaardige
Kerstmenu's!
met uitzondering van de Waddeneilanden.

1

Schmidt’s fluweelzachte
kreeftensoep
Bereid met cognac en verse room. Rijkgevuld met
stukjes kreeft en rivierkreeft.
45
75
500 ml
1 liter

9.

17.

Ambachtelijk stokbroodje
Van Menno
Vol van smaak. Gemaakt van louter crèmekleurige
tarwebloem van de mooiste Franse tarwe, water,
zeezout en een heel klein beetje gist.

3.75

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

OPEN

OESTERS
Verkrijgbaar vanaf 6 stuks

Gillardeau no. 3

Zeeuwse creuses

Heerlijke oesters van het wereldberoemde
oesterhuis Gillardeau!
50
6 stuks, geopend

uit Yerseke
6 stuks, middelgroot,
geopend

29.

14.95

Platte Zeeuwse

Yuzu parels

Wereldvermaard!
6 stuks, geopend

Deze bolletjes met een
vloeibare kern zorgen voor
een smaakexplosie in de
mond! Ze passen perfect
bij oesters, coquilles en
gerookte zalm.

4/0
5/0

20.50
22.50

13.95

Laguiole Style de Vie
oesterhouder en -mes
Het Laguiole oestermes is gemaakt van hoogwaardig
roestvrijstaal. De siliconen oesterhouder beschermt
je hand tijdens het openen van de oester.
Een musthave voor iedere
95
oesterliefhebber!

Gegratineerde oesters
Lekker als hapje of voorgerecht. 6 open Blanche
de Normande oesters (half shell), met geraspte
jonge Goudse kaas en Hollandaisesaus.
Kant-en-klaar, de schotel hoeft alleen nog in de
oven gegratineerd te worden. Voortreffelijk in
combinatie met kaviaar!

19.

per schotel

19.50

Oesterpeper
Delicate Bretonse mix
van gemalen pepersoorten
met o.a. Timur peper en
piment.

10.95

Borden zijn alleen voor presentatie-doeleinden gebruikt.

Kant-en-klaar!

Gekookte kreeft
Doorgesneden/gekraakt en
lekvrij verpakt. Ca. 500 gram
levend gewicht.
50
per stuk

33.
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BY

SHOCKING
Shockfrozen op -60°C:
100% vers met behoud van
smaak en structuur!

Verse vis
uit duurzame
vangst

“CHEF'S CATCH IS ONTSTAAN UIT LIEFDE VOOR VIS.
Dankzij de shockvries techniek kan in het
seizoen worden gevist. DAT ZORGT VOOR DE
BESTE KWALITEIT en een DUURZAMe vangst.
VERSER DAN VERS!”
Jonnie Boer en Maik Kuijpers

Vis van
TOP
kwaliteit

SCHOL
OP DE GRAAT

shockfrozen
CHEF'S CATCH

TARBOT

Schol op de graat

OP DE GRAAT

Het vlees van de schol is mals, zeer smaakvol
en ideaal om (kort) te bakken of te frituren.

NOORDZEE
TONG
OP DE GRAAT

shockfrozen
CHEF'S CATCH

shockfrozen
CHEF'S CATCH

Tarbot op de graat

Noordzeetong op de graat

De tarbot is familie van de griet en
de scharretong. Culinair gezien is het
een veelzijdige vis, geschikt voor alle
bereidingswijzen.

Het vlees van deze populaire Noordzeevis is steviger
dan van de schol en is geschikt om te bakken, pocheren,
stomen, stoven of te bereiden in de oven.

OOK VAN CHEF'S CATCH

SCHELVIS
FILET

12

Door middel van
vloeibare stikstof
van -192ºC blijft
de vis die wordt
ingevroren, kraakvers.
Geen enkel smaakof kwaliteitsverschil.
In de zogenaamde
shockvriezer vindt
dit proces plaats.
Hier daalt de
kerntemperatuur
van de vis naar
-60ºC.

KONINKLIJKE SCHMIDT ZEEVIS

Zalmfilet dille
Zalmfilet met vel, gemarineerd in een subtiele marinade
van witte wijn en dille. Per filet ca. 150 gram.

Zwaardvisfilet

8.95

Zwaardvis met een pittige Spaanse marinade van olie,
rode peper, kruiden en knoflook. Per filet ca. 150 gram.

Zeebaars, gevuld

Forel, gevuld

Een heerlijke gevulde zeebaars met kruidenmarinade,
gemengde groenten en halfgedroogde tomaatjes.
Per stuk ca. 500 gram.

De forel is gevuld met groenten en gegarneerd
met kruidenboter. Per stuk ca. 250 gram.

16.95

7.95

16.95

WEBWINKEL

CADEAUKAART
Een mooi cadeau voor lekkerbekken die zelf willen kiezen:
de webwinkelcadeaukaart van Schmidt Zeevis.
Keuze uit het grootste assortiment vis en visdelicatessen op het web.
Alles is 24 uur per dag te bestellen en wordt door onze eigen
chauffeurs thuis afgeleverd.
Voor 12.00 uur besteld, de volgende dag vers in huis.
Vanaf
De kaart krijg je digitaal toegestuurd per mail.

schmidtzeevis.nl/webwinkel

25.00
13
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LUXE
Eyserhalte
cocktailsaus
Huisgemaakte cocktailsaus van
Eyserhalte, volgens traditioneel
recept.
95
300 ml

7.

GOURMET
SCHOTEL
Vanaf 2 personen
Een rijkgevulde verse visschotel van zeven verschillende soorten
(ca. 350 gram per persoon). Met o.a. zalm, zwaardvis, tonijnburger,
kabeljauw, zeebaars, coquilles met spek en grote garnalen.
Door aanvoer of seizoen kan de samenstelling wisselen.
Per 2 personen

49.50

Afgebeelde schotel
is voor 4 personen

ca. 350 gram
per persoon

14
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Eyserhalte
yuzu mayonaise
Frisse mayonaise met geraspte
yuzu en yuzusap.
300 ml

7.95

Spies coquille/spek

Spies Indiase garnalen

Drie stuks coquillevlees aan een spies,
omwikkeld met spek.
95
Ca. 160 gram
Per spies

Kleine garnaaltjes gemarineerd in een
pittige Indiase marinade.
95
Ca. 70-75 gram
Per spies

Spies garnalen

Spies tonijn

Spies met drie garnalen in een
marinade van Franse tuinkruiden.
Ca. 55 gram
Per spies

Een heerlijke tonijnspies met
Oosterse marinade.
Ca. 70-75 gram
Per spies

8.

3.

Eyserhalte
truffelmayonaise
Heerlijke mayonaise met
zomertruffel en truffelolie.
300 ml

9.25

Eyserhalte
truffelsaus
De bijzondere smaak van
truffel geeft gegrilde vis
extra cachet.
50
350 ml

9.

5.95

Spies zalm

Spies zwaardvis

Een heerlijke zalmspies met
Caribische marinade.
Ca. 60-75 gram
Per spies

Stukjes zwaardvis met een
Spaanse marinade.
Ca. 75-90 gram
Per spies

8.95

8.95

8.95
15
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SASHIMI
Vanaf 2 personen
Per persoon

24.50

Voor deze Japanse schotel met dungesneden
rauwe vis gebruiken wij uitsluitend superverse ingrediënten: hamachi, zalm, tonijn,
coquilles, gamba’s en zeebaars*
(ca. 150 gram per persoon).
Kant en klaar met kikkomansaus,
gember, wasabi (Japanse mosterd)
en stokjes.
*Door aanvoer of seizoen kan
de samenstelling wisselen.

ca. 150 gram
per persoon

Afgebeelde schotel
is voor 4 personen

"Het snijden van de mooiste
sashimi vergt geduld en oefening.
Bestel daarom kant-en-klaar,
dan doe ik dat voor je!"
André
Specialist Verse Vis

ZALM

TATAKI
ca. 150 gram

Geroosterde zalm (ca. 150 gram)
met sesamkorst. Met tataki saus en
wakamé (Japanse zeewiersalade).

16.95
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TONIJN

TATAKI
Vanaf 3 personen

Tomasu sojasaus
Keizerlijk gebrouwen met slechts
5 ingrediënten, en dit allemaal
gewoon in Rotterdam!

Voor de echte tonijnliefhebber: geroosterde,
spicy tonijn (ca. 150 gram per persoon).
Compleet met tataki saus, wasabi,
wakamé (Japanse zeewiersalade) en stokjes.

12.
00
200 ml 20.
50

100 ml

Per persoon

ca. 150 gram
per persoon

Afgebeelde schotel
is voor 4 personen

23.25

Geraspte
wasabi
Deze pittige, geraspte
wasabi is heerlijk bij sushi
en andere visgerechten.

16.50

SCHMIDT ELITE

CAVIAR
Classic
10 gram
30 gram
50 gram
125 gram

17.
42.95
69.95
153.95
95

Royal
10 gram
30 gram
50 gram
125 gram

Door het exclusieve karakter van kaviaar
is het nuttigen van deze delicatesse
een belevenis. Zoals wij graag zeggen:
“Kaviaar eet je niet, kaviaar geniet je!”
Schmidt Zeevis heeft een eigen lijn
met diverse soorten en gewichten:
Schmidt Elite Caviar.

23.
54.95
87.95
207.95

Imperial

Beluga

95
30 gram
50 gram
125 gram

58.95
95.95
222.95

30 gram
50 gram
125 gram

149.95
229.95
559.95
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1-PERSOONS

VIS
QUICHES
Heerlijk als warm voorgerecht. Keuze uit vier
soorten: tonijn, garnalen, zalm en krab.
per stuk

7.95
KRAB

GARNALEN

Hollandse garnalen
Lekker met Schmidt cocktailsaus.
100 gram

7.95

TONIJN

Gerookte zalmmootjes
Heetgerookt, lekker als voorgerechtje.
per pakje 250 gram (2 mootjes)

13.95

ZALM

Schmidt Orginals
Zeevis Kookboek
240 pagina’s kijk- en kookplezier!
Dit prachtige, dikke kookboek
bevat meer dan 50 authentieke
Schmidt recepten en heel veel
viswetenswaardigheden.
Een musthave voor iedere
visliefhebber...of wie dat nog
moet worden.

29.95

Schotse zalm
Ambachtelijk gerookt.
100 gram

18

7.95
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SCHMIDT

ROYALE
voor 2 personen

Een superverse luxe schotel, voor diner of borrel
(een 2-persoonsschaal is dan geschikt voor 4 personen).
Met Noorse Royal zalm, palingmootjes, 1/2 kreeft per persoon,
Noorse garnalen, gravad lachs, Hollandse garnalen,
wilde Primstar garnalen en mootjes heetgerookte zalm.
Inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

99.50

TIME
19
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totaal ca.
1.000 gram

SALADE
SET
Vier heerlijke salades:
zalmsalade, makreel du chefsalade,
Italiaanse tonijnsalade en
Italiaanse rivierkreeftsalade.
Totaal ca. 1.000 gram.

38.50

"Als je net zoveel
plezier beleeft aan
het opeten als ik aan
het opmaken, dan zit je
feestje wel gebeiteld."
Arnold
Specialist Feestschotels

Italiaanse
crackers
Luchtige Italiaanse
crackertjes, bereid met
olijfolie en zeezout.
Met stukjes olijf.

4.25

20
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SCHMIDT

ROYALE

Een superverse luxe schotel, voor diner of borrel (een 4-persoonsschaal is
dan geschikt voor 8 personen). Met Noorse Royal zalm, palingmootjes,
1/2 kreeft per persoon, Noorse garnalen, Noorse krabpoten, gravad lachs,
Hollandse garnalen, wilde Primstar garnalen en mootjes heetgerookte zalm.
Inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

199.00

voor 4 personen
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KREEFT
SCHOTEL
Vanaf 2 personen

Kreeften uit de woeste wateren van Nova Scotia. Gestoomd (Schmidt Style)
en exclusief opgemaakt op schotel, begeleid door twee heerlijke sauzen:
yuzu mayonaise en cocktailsaus. De kreeften wegen ca. 500 gram (levend gewicht)
en zijn reeds gehalveerd. Reken op 1 kreeft per persoon.
50
Per kreeft

37.

St. Martinus Hemelse Rosé
Frisse, droge rosé gemaakt van Monarch, Pinotin en
Cabernet Cortis. Heeft een prachtige volle smaak
met tonen van framboos en kers. Licht kruidig en
een fijne afdronk.
95
0,75 l

34.
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voor 2 personen

OCEAN
PARADISE

Een superverse schotel met Noorse garnalen,
salade met rivierkreeft & broccoli, gerookte forelfilets,
rivierkreeftpaté, Hollandse garnalen, tricolore tapenade,
gevulde peppadews, zalmsalade, gravad lachs, rivierkreeftenvlees, Schotse kweekzalm, Italiaanse tonijnsalade, gevulde
cocktailolijven, gestoomde zalmmootjes, halfgedroogde
tomaatjes, krabsalade, makreel fiësta en aalfilet.
Inclusief cocktail- en gravad lachssaus.

69.50
00
4 personen (diner)/8 personen (borrel) 139.
2 personen (diner)/4 personen (borrel)

voor 4 personen

23

Openingstijden tijdens
de feestdagen 2022
Winkel/lunchcorner

Webwinkel
		

Bestellen voor Bezorgdatum

Wo 21 dec 9.00 - 18.00 uur

Wo 21 dec

12.00 uur

Vr 23 dec

Do 22 dec 8.00 - 18.00 uur

Do 22 dec

12.00 uur

Za 24 dec

Vr

23 dec 8.00 - 18.00 uur

Do 22 dec

12.00 uur

Zo 25 dec, alleen afhaal

Za 24 dec 7.00 - 16.00 uur

Za 24 dec

12.00 uur

Wo 28 dec

Ma 26 dec 2e Kerstdag gesloten

Wo 28 dec

12.00 uur

Vr 30 dec

Di

Do 29 dec

12.00 uur

Za 31 dec

Vr

12.00 uur

Di 3 jan

Bestel online
en haal af
in de winkel
of bij een
Pick Up Point.

Zo 25 dec 1e Kerstdag gesloten
27 dec 9.00 - 18.00 uur

Wo 28 dec 9.00 - 18.00 uur

30 dec

Do 29 dec 8.00 - 18.00 uur
Vr

Wij zorgen dat uw bestelling
goed verpakt voor u klaar staat!

30 dec 8.00 - 18.00 uur

Za 31 dec 7.00 - 16.00 uur (v.a. 13.00 uur live muziek)
Zo 1 jan

Nieuwjaarsdag gesloten

Afhalen aan de achterzijde van het pand!
Adres:
Thurledeweg 190
3044 ES Rotterdam
(achterzijde pand)

Kerst

Za 24 dec
Zo 25 dec

9.00* - 16.00 uur
8.00* - 12.00 uur

Afhalen is ook mogelijk bij
één van onze Pick Up Points.
Kijk op www.schmidtzeevis.nl/webwinkel
voor meer informatie.

Oud & Nieuw
Za 31 dec

9.00* - 14.00 uur

*L
 et op: door het aan- en afrijden van onze koel/vrieswagens 's ochtends vroeg,
is het niet mogelijk om de bestelling vóór 9.00 uur op te halen.

Bestel via onze webwinkel:

www.schmidtzeevis.nl/webwinkel
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www.schmidtzeevis.nl
Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam
Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Tel. (010) 444 35 53 • webwinkel@schmidtzeevis.nl

facebook.com/schmidtzeevis

Prijzen onder voorbehoud.

instagram.com/schmidtzeevisrotterdam

