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Welkom bij FishClub. Waar bij MeatClub vlees in ons bloed zit, mag 
vis zeker niet ontbreken. Van vader op zoons doorgegeven. FishClub is 
uit MeatClub ontstaan en staat bekent als een jong en groeiend bedrijf 
met een ervaren visie en eerlijke aanpak. Bij FishClub is het wij-gevoel 
belangrijk. Voor elkaar en door elkaar. Als Club. Opererend voor Ho-

reca, Catering, Vishandelaren en andere grootverbruikers.

CATCH 
OUR
FISH

KWALITEITASSSORTIMENT SERVICE
Ons assortiment is breed en betreft 
enkel ambachtelijke en kwalitatief 
hoogstaande producten. We vinden 
het zeer belangrijk om maatwerk te 
bieden, vandaar dat u kan rekenen op 
constante en tevens hoge kwaliteit. 
Dit komt omdat wij onze producten 
niet alleen inkopen bij vaste leveranciers 
met onze bijhorende criteria, maar 
ook omdat wij vanaf de bron tot in 
uw keuken bovenop de zorg van uw 
producten zitten. Tenslotte leveren wij 
dit uiteraard onder de HACCP-norm.

Bij FishClub zijn we gedreven, 
betrouwbaar, flexibel en áltijd 
bereid tot het zetten van een extra 
stap. De stap die we graag zetten 
om de juiste service te verlenen 
aan onze klanten en partners. 
Met onze kennis van het vak, 
hart voor de producten, drive en 
inzet denken we graag met 
u mee. Ook kunt u bij ons 24/7 
bestellingen bij ons plaatsen, voor 
23:30 besteld en volgende dag in 
uw keuken bezorgd!

Bij FishClub kunt u terecht voor uw 
volledige assortiment voor in de 
keuken. Wij kennen de wensen en 
weten de vraag van onze klanten. 
Van gespecialiseerde producten tot 
producten op maat, niks is ons te gek. 
Onze vissers en leveranciers verzorgen 
de producten op een verantwoorde 
manier en ambachtelijke wijze. U kunt 
bij ons terecht voor verse vis, schaal- en 
schelpdieren, delicatessen en diepvries.
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Verse Vis Schaal- en schelpdieren

Diepvries

ALLES IS MOGELIJK BIJ FISHCLUB. WIJ HEBBEN MEER DAN 80 
VERSCHILLENDE SOORTEN VIS DIE NAARWENS GELEVERD KUNNEN 

WORDEN. VAN GEPORTIONEERD TOT GEFILEERD. VAN GEROOKT TOT PER STUK 
VERPAKT . NIETS IS ONS TE GEK!

Gerookte Vis





VOLG ONS OOK OP 
SOCAL MEDIA
FISHCLUB IS TE VINDEN OP INSTAGRAM EN 
FACEBOOK. BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE 
ACTIES EN NIEUWE PRODUCTEN!

ONTVANG EEN SCHERPE 
OFFERTE OP MAAT!

GRAAG VERZORGEN WIJ EEN OFFERTE OP MAAT VOOR 
UW RESTAURANT. HEEFT U VRAGEN OF WILT U EEN 
AFSPRAAK PLANNEN OF BENT U BENIEUWD NAAR 

ONZE PRODUCTEN?

NEEM DAN GERUST CONTACT MET ONS OP!
INFO@FISHCLUB.NL 

035-208 27 40
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ZALM

TONG

DORADE 

De zalm, dat bekent staat om zijn zilvergrijze en roze 
vlees,  is voornamelijk te vinden in de Atlantische oceaan 
en noordelijke zeeën. ‘Het neusje van de zalm’ dat ook 
wel wordt gezien als het lekkerste stukje vlees van 
de vis is niet letterlijk de neus, maar net te vinden 
onder de mond.

Onze zalm is in verschillende manieren te verkrijgen, 
namelijk: geportioneerd, met of zonder huid en 
gerookt. Daarnaast kunt u de zalm grillen, bakken 
of rauw consumeren.

Tong is de bekendste en meest begeerde platvis. De vissoort   
heeft een zachte smaak en is afkomstig uit de Noordzee. 

Er zijn verschillende soorten te verkrijgen, bijvoorbeel; de 
Tongschar, Schartong, Tong Noordzee, Sliptong Noordzee. 
De Tong kunt u stomen, bakken of grillen.

Deze populaire vis uit Zuid-Europa is het hele jaar 
verkrijgbaar. In ons assortiment is de wilde Dorade en 
kweek Dorade verkrijgbaar in verschillende gewichten, 
met of zonder vel.

De Dorade is is geschikt om in zijn geheel de grillen en 
wordt vaak bereid op de barbecue.
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SCHAAL- EN SCHELPDIEREN

ZONNEVIS

TONIJN

Schaal- en schelpdieren worden tamelijk gebruikt in 
culinaire gerechten, geschikt als voor- en hoofdgerecht. 

In ons assortiment hebben wij onder andere; coquilles, 
oesters, kreeft en kokkels. 

St. Pierre, oftewel de Zonnevis komt voor in de Indische 
Oceaan en Middellandse-zee. Het is een zeer smaakvolle vis 
en behoort tot de meest exclusieve soorten ter wereld en is 
wit van kleur.

De Zonnevis is in verschillende soorten en maten 
verkrijgbaar. Gefileerd met of zonder vel. 

De tonijn of Albacore tonijn stamt af van de makreelachtige 
vissoorten. De vis zwemt in zuidelijke wateren tot op een 
diepte van 600 meter. 

De vis is verkrijgbaar in zijn geheel, geportioneerd, 
gerookt, gekookt in water of olie.



Gerookte Vis
Heerlijke gerookte vis op een ambachtelijke manier bereidt en op 
twee manieren bij ons te verkrijgen: koud en warm gerookte vis.





HEILBOT

KABELJAUW

Wij bieden u een breed en diep assortiment. Met een assortimensbreedte 
van meer dan 80 verschillende soorten vis, is het ook mogelijk om vis in 

meerdere verianten te verkrijgen. 

Kabeljauw behoort tot de rondvissen en is familie van de 
kabeljauwachtigen waar ook de schelvis, koolvis en de 
wijtingn toe behoren. 

Er zijn vele mogelijkheden als het gaat om het leveren van 
Kabeljauw. Voor specifieke wensen kunt u altijd contact 
met ons opnemen. 

De Heilbot geldt als een smakelijke soort die zowel rauw, 
gekookt als gebakken gegeten worden. Naast de wilde is er 
ook een kweek variant. Voor de kweek wordt hoofdzakelijk 
de Atlantische Heilbot gebruikt die buidedend vetter is dan 
de wilde Heilbot.

Bij FishClub zijn de wilde en gekweekte varianten 
beschikbaar. Daarnaast ook verkrijgbaar met of zonder vel, 
gepotioneerd en gerookt.
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Benieuwd wat wij nog meer aan vis 
bieden? Neem dan gerust contact op 
met onze verkoopafdeling.

Mail: info@fishclub.nl
Tel: 035 208 2740
www.fishclub.nl

ZEEBAARS
De wilde Zeebaars en de kweek Zeebaars. Een veelgeprezen 
soort vis. De smaak is zoetig en mild met een verfijnde 
structuur en relatief weinig graten.

Een orginele manier om de Zeebaars te bereiden is in een 
zoutkorst. Ook kan deze vis gesgaard worden in de oven, 
gegrild of gestoomd worden.

Bij Fishclub kunt u een Zeebaars krijgen van de kweek of 
uit het wild en in verschillende porties naar wens.

DIEPVRIES
Naast verse dagproducten zijn ook diepvries producten bij 
ons te verkrijgen.
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‘‘DOORDAT WIJ MET 
GESPECIALISEERDE 

LEVERANCIERS
WERKEN, KUNNEN 
WE DE KWALITEIT 

BIEDEN DIE U 
ZOEKT.’’



VOL
     VAN 
          SMAAK. 




