
Servet voor gekke vissendag 20 april

Daar gaan we!
Op 20 april hebben we weer een ‘gekke vissen dag’.

Langoustines, dat wordt het!
Hele rakkers met kop en scharen. En verser dan van Jan 
Woord kan je ze in Nederland niet krijgen.  

Dat betekent overigens alsnog dat je ze vrijdag moet eten. 
Zaterdag kan ook maar houdt er dan rekening mee dat je de 
koppen eraf moet halen. Die zijn bijzonder bederfelijk en 
gaan snel naar amoniak smaken. 

Je kan die koppen er ook vrijdag afhalen en invriezen. 
Dan zijn ze de volgende dag perfect om een tongstrelende 
saus van maken. 

De liefhebber eet ze rauw. Mattijs Koornneef laat je weten 
wat te doen als je ze liever warm eet.

Vrijdag de 20te april ophalen bij Sprezzatura. 
Zo werkt het:
• Inschrijven kan tot 19 april via www.buurvissen.nl
• Het kost € 15,50 per pak (ongeveer 700 gram). 
 Een lekkere portie voor 2 personen
• Ben je buurvisser, dan verrekenen we achteraf. Was je  
 dat nog niet, dan betaal je heel makkelijk met iDEAL
• Op vrijdag krijg je een mailtje zodra de vissen bij 
 Mattijs op te halen zijn

Op vrijdag zijn ze natuurlijk het aller aller aller lekkerst!  
Om op te eten met je vrienden, je liefje of eet ze gewoon
 lekker helemaal zelf op. Ook niet gek!

Hartelijke groet ,

Charlotte
Van Buurvissen
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Daar gaan we! 	
Op 20 april hebben we weer een ‘gekke vissen dag’.  

Langoustines, dat wordt het!	Hele rakkers met kop en 
scharen. En verser dan van Jan Woord kan je ze in 
Nederland niet krijgen.  

Dat betekent overigens alsnog dat je ze vrijdag moet 
eten. Zaterdag kan ook maar houd er dan rekening mee 
dat je de koppen eraf moet halen. Die zijn bijzonder 
bederfelijk en gaan snel naar ammoniak smaken.  

Je kan die koppen er ook vrijdag afhalen en invriezen. 
Dan zijn ze de volgende dag perfect om een 
tongstrelende saus van maken.  

De liefhebber eet ze rauw. Mattijs Koornneef laat je 
weten wat te doen als je ze liever warm eet.  

Vrijdag 20 april ophalen bij Sprezzatura. Zo werkt het:  

• Inschrijven kan tot 19 april via www.buurvissen.nl 
  

• Het kost € 15,50 per pak (ongeveer 700 gram). 
Een lekkere portie voor 2 personen   

• Ben je Buurvisser, dan verrekenen we achteraf. 
Ben je  dat nog niet, dan betaal je heel makkelijk 
met iDEAL.  

Op vrijdag krijg je een mailtje zodra de vissen bij Mattijs 
op te halen zijn. Op vrijdag zijn ze natuurlijk het aller 
aller aller lekkerst! Om op te eten met je vrienden, je 
liefje of eet ze gewoon  lekker helemaal zelf op. Ook 
niet gek!  

Hartelijke groet,  	

Charlotte van Buurvissen   

 


