
The best you can wish

PRODUCT AANBOD



WIJ ZIJN STARFISH. WIJ ZIJN GOED IN VIS. FILEREN, VERWERKEN, 
 OPSLAAN EN DISTRIBUTIE, WIJ DOEN HET AL GENERATIES LANG. 
 NATIONAAL ÉN INTERNATIONAAL. WIJ ZIJN GEVESTIGD OP URK, HÉT 
EUROPESE CENTRUM VAN DE AANVOER EN VERWERKING VAN PLATVIS.

Wij kopen de verse vis op de Visafslag Urk. Die is dichtbij 
ons bedrijf gevestigd dus de koelketen wordt eigenlijk 
niet onder broken. De vis wordt direct verwekt, verpakt en 
 opgeslagen, grotendeels in eigen beheer. De verwerking 
vindt plaats onder super hygiënische omstandigheden met 
de meest moderne apparatuur en machines.

Wij zijn Starfish. En wij leveren vele soorten vis, zowel 
vers als diepgevroren. Onze hoofdproducten zijn schol en 
zalm. Daarnaast zijn roodbaars, makreel, rode poon, tong, 
bot, schar, dorade, zeebaars en kabeljauw  belangrijke 
 producten in ons assortiment. Het verkoopteam van 
 Starfish weet alles over dagprijzen en welke vissoorten  
in het seizoen zijn aan te raden. 

Starfish is een betrouwbare partner voor afnemers uit de 
hele wereld. Wij kunnen aan de wensen van onze klanten 
voldoen en zorgen alleen voor het beste op het gebied van 
vis. Starfish, the best you can wish.

Starfish is IFS, ISO22000, MSC, ASC en GLOBAL G.A.P. gecertificeerd. 
MSC staat voor  Marine Stewardship Council en ASC voor Aquaculture 
Stewardship  Council. Beide zijn onafhankelijke, wereldwijd opererende 
non-profit  organisaties die er op toezien dat de vangst en  verwerking 
van wild  gevangen vis en van gekweekte vis op duurzaam basis 
plaatsvindt. GLOBAL G.A.P. stelt eisen aan een kwaliteits systeem dat 
betrekking heeft op o.a. voedselveiligheid, traceerbaarheid, milieu en 
op  gezondheid, veiligheid, welzijn van werknemers en dierenwelzijn.

The best you can wish
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Starfish voert een eigen verpakkingslijn onder het 
merk ‘Sea of Stars’ maar ‘privat label’ of blanco label, 
in meerder gewichtseenheden, is ook mogelijk. 

Serveersuggestie



Schol

Wildvangst*

Pleuronectes platessa

* Mogelijk om MSC te leveren.
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Schol is het belangrijkste product van de  
Nederlandse visserij. Schol wordt gevangen in 
de noordoostelijke Atlantische Oceaan, langs 
de kusten van de Europese landen.  
Het grote Nederlandse visquotum waarborgt 
een constante aanvoer van verse schol. De 
schol wordt direct na de vangst aan boord van 
het visserschip gestript en schoongemaakt.  
Na de vangst wordt de vis in kisten afgewogen 
in het ruim en afgedekt met ijs.

6

Schol panklaar - met huid

Schol panklaar is het favoriete product in Noord-Europa, 
door de graat er in te laten is de schol voller van smaak.

Zonder kop, staart & zijvinnen

Scholfilet zwart - huidloos

Onze professionele machines hebben dit product op 
een zuinige en nette manier huidloos gemaakt zodat het 
direct in de keuken is te gebruiken.

Zwarte zijde van de schol

Schol heel

Schol heel is het onverwerkte product van de natuur. 
Puur natuur, ‘what you see is what you get’.

Met kop & staart, gestriptSchol heeft een bruingroene bovenzijde met 
 kenmerkende, oranje stippen en een wit gekleurde 
buikzijde. Schol camoufleert zich door de kleur van de 
bodemgrond na te bootsen. Je ziet ze daardoor bijna 
niet meer liggen. Schol heeft wit visvlees en heeft een 
heerlijke zachte, neutrale smaak. De vis is gemakkelijk 
te bakken, grillen of te stomen. Schol is van nature rijk 
aan veel goede voedingswaarden en wordt daar-
door gebruikt voor o.a. babyvoeding en kostscholen 
 (kindvriendelijk product). Schol is arm aan calorieën.

Vangstgebied: FAO 27
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Sorteringen

225-275g 325-375g

425-475g 475-525g

275-325g

525-575g

375-425g

575-625g

Sorteringen

0-250g 400-600g250-400g 600g-up

Sorteringen

0-40g 70-120g40-70g 120-160g
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Scholfilet wit - huidloos

Onze professionele machines hebben dit product op 
een zuinige en nette manier huidloos gemaakt zodat  
het direct in de keuken is te gebruiken.

Witte zijde van de schol

Scholfilet wit - met huid

De witte kant van de scholfilet wordt veelal met huid 
gegeten omdat deze huid mooi wit is, gelijk aan de 
vleeskant.

Witte zijde van de schol

Schol dubbeldekker

Om het portie te vergroten worden deze 2 filets op elkaar 
gevroren zodat ze bij het bereiden bij elkaar blijven.

Witte filet met huid & zwarte filet zonder huid

Scholfilet gepaneerd - met huid of huidloos

Filet voorzien van een krokante paneerlaag.

Enkele of dubbele filet, graatloos, voorgebakken

Serveersuggestie

Sorteringen

70-100g 140-160g100-130g 160-180g

Sorteringen

0-40g 70-120g40-70g 120-160g

Sorteringen

0-40g 70-120g40-70g 120-160g

Sorteringen

100-140g 160-180g140-160g 180-200g



Zalm
Salmo salar

*  Mogelijk om ASC of Global GAP te leveren. 

Andere certificeringen op aanvraag mogelijk.
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Zalm is een enorm populaire vis. En omdat 
het een vette vis is ook erg gezond. Het is rijk 
aan vitamine A, D, B12, B6 en Omega 3. Het 
is  gemakkelijk te bereiden en is het hele jaar 
door verkrijgbaar. De belangrijkste soorten 
zijn de Atlantische zalm (uit de Atlantische 
 oceaan) en de Pacifische zalm (uit de stille 
Zuidzee). Wij  leveren de Atlantische zalm die 
vooral gekweekt wordt. 

Van de Atlantische zalm is de Noorse zalm het meest 
populair. Deze is mooi lang, rood-roze van kleur en 
heeft een iets lager vetgehalte dan de Ierse of de 
Schotse zalm. Zalm wordt gekweekt in zee, in ruime 
drijvende kooien. Vaak is er nog een tweede buitenkooi 
om de zalmen in alle rust te laten groeien. Ze worden 
gevoerd met voornamelijk plantaardig voedsel. De zalm 
wordt gevangen als die tussen de 1,5 en 2,5 jaar oud zijn.

Zalmfilet - met huid of huidloos

Hele zalm gefileerd naar de trim wensen van de klant. Dus 
op aanvraag wordt de zalm ‘tailor made’ door ons getrimd.

Leverbaar in trim A, B, C, D, E & E DSK (deepskinned)

Zalm heel

Dit is een onverwerkte product en wordt 
door ambachtelijke koks zelf gefileerd.

Met kop & staart, gestript

Sorteringen

2/3 kg superieur 3/4 kg superieur

4/5 kg superieur 5/6 kg superieur

Zalmfilet porties - met huid of huidloos

Filet geportioneerd naar de 
 sorteringwensen van de klant.

Graatloos

Sortering

Alle sorteringen*

Zalm steaks - met huid

Hele zalm gesneden tot steak,  geportioneerd naar de 
sorteringwensen van de klant.

Met graat

Aquacultuur/kweek*

Sorteringen

2/3 kg superieur 3/4 kg superieur

4/5 kg superieur 5/6 kg superieur

*  Doordat wij alles binnen ons eigen productiefabriek 

produceren kunnen wij alle sorteringen aanbieden. 

Sortering

Alle sorteringen*
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Makreelfilet - met huid

Hele makreel gefileerd in 2 losse filets.

Makreel butterfly filet - met huid

Hele makreel gefileerd welke doormiddel van 
de rug als één geheel blijft.

De makreel komt in allerlei zeeën voor, 
 zoals de Atlantische oceaan, de  Noordzee, 
de Middel landse zee en de Zwarte zee. 
 Makreel eet plankton, kleine  kreeftachtigen 
en  garnaal achtigen. Makreel kan met 
 verschillende visserijtechnieken worden 
 gevangen. De Nederlandse vloot doet dit 
hoofdzakelijk met vriestrawlers, die lange 
visreizen maken van enkele weken. Direct na 
de vangst wordt de makreel schoongemaakt, 
ingevroren en  op geslagen, zodat deze zo vers 
mogelijk aan land komt.

Makreel heeft een blauwgroenige rug, een zilverwitte 
buik en heeft blauwzwarte strepen. Onze makreel wordt 
met zorg gefileerd en kan met verschillende gevroren 
specificaties worden geleverd. Het vlees is stevig en 
vet maar wel vrij sappig en zacht. Het heeft een  vettige, 
rookachtige geur. De makreel kan goed gegrild of 
 gebakken worden en wordt vaak gerookt verkocht.

Makreel
Scomber scombrus

Wildvangst

Sorteringen

50-100g 75-125g 100-150g

Sorteringen

100-200g 150-250g 200-300g

Vangstgebied: FAO 27
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Bot heel

Bot heel is het onverwerkte 
product van de natuur.

Met kop & staart, gestript

Sorteringen

0-200g 200-400g

400-600g 600g-up

Bot

Wildvangst

Platichthys flesus

De bot is een platvis en is nauw verwant aan 
de schol. Bot heeft minder duidelijke vlekken 
op de donkere bovenzijde van de vis. Het heeft 
een dikker lichaam dan de schol en het vlees 
is fijner van structuur. Hij voelt zich goed thuis 
op de bodem van de Noordzee maar komt ook 
voor in brak en ook in zoet water voor. Het 
voedsel van de bot bestaat vooral uit garnalen.

Schol en bot zijn soms moeilijk van elkaar te onder-
scheiden. Kenmerkend voor een bot is de bobbelige 
huid, vooral langs de vinnen en de zijlijn. Hij heeft een 
iets grotere kop en is meer langwerpig dan een schol. 
De staart is recht afgesneden, terwijl die van een  schol 
ronder is. Het visvlees is vaster dan bij de  schol en 
minstens zo lekker. Alle recepten en  bereidingswijzen 
van schol zijn ook toepasbaar op bot.

Bot zonder kop - met huid

Bot zonder kop is zeer geliefd in Noord-  
en  Oost-Europa.

Met staart & zijvinnen

Sorteringen

300-400g 400g-up

Vangstgebied: FAO 27
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Botfilet wit - met huid

De witte kant van de botfilet wordt veelal met huid 
gegeten omdat deze huid mooi wit is, gelijk aan de 
vleeskant.

Witte zijde van de bot

Botfilet gepaneerd - met huid of huidloos

Filet voorzien van een krokante paneerlaag.

Enkele of dubbele filet, graatloos, voorgebakken

Botfilet zwart - huidloos

Onze professionele machines hebben dit product op 
een zuinige en nette manier huidloos gemaakt zodat het 
direct in de keuken is toe te passen. Handig op drukke 
momenten.

Zwarte zijde van de bot
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De tong is een bruin gevlekte platvis. Zijn 
naam dankt hij aan de ovaalronde vorm. 
Tong wordt geboren als een ‘gewone’ vis met 
een oog aan beide zijden van het lichaam. De 
jonge tong ontwikkelt zich al snel - als hij iets 
groter is dan 1 centimeter - tot een platvis. 
Tong is ook te herkennen aan de tastdraadjes 
die onder aan zijn bek zitten. Die gebruikt hij 
bij het zoeken naar voedsel zoals wormen, 
kreeft achtigen en schaaldieren. Een tong kan 
 ongeveer 70 cm lang worden.

Tong heel - huidloos

Tong is een ware delicatesse en wordt gaarne 
 toegepast in de gastronomie.

Met kop & staart

Tong heel - met huid

Tong op de huid gebakken wordt gezien als een 
 topgerecht in de Hollandse keuken. 

Met kop & staart, gestript

Tong heeft een voorkeur voor relatief ondiep water. 
Hij voelt zich daarom goed thuis in de voedingrijke 
 Noordzee en in de kustwateren van de oostelijke 
 Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Tong 
heel is het hele jaar door verkrijgbaar. De kuitloze 
 periode is van juni tot december. Het visvlees is stevig 
en tegelijkertijd zacht en sappig. Tong is een culinair 
zeer gewaardeerde zoutwatervis.

Vangstgebied: FAO 27

Tong

Wildvangst*

Solea solea

* Mogelijk om MSC te leveren.

Sorteringen

100-160g 200-250g

300-400g 400-600g

160-200g

500-600g

250-300g

600-800g

Sorteringen

100-160g 200-250g

300-400g 400-600g

160-200g

500-600g

250-300g

600-800g
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Sorteringen

0-40g 70-120g40-70g 120-160g

Sorteringen

0-40g 70-120g40-70g 120-160g

Sorteringen

70-100g 140-160g100-130g 160-180g



De tongschar wordt in Nederland ook wel 
neustong genoemd. Van de platvissen lijkt 
deze ook veel op de tong. Tongschar is dan 
ook een uitstekend alternatief voor de vaak 
 duur dere noordzeetong. De vis komt voort in 
een  gematigd klimaat in het noordoosten van 
de  Atlantische Oceaan.

Het visvlees van de tongschar is mooi wit en lijkt qua 
smaak op dat van de noordzeetong, maar is iets  zachter 
en smeuïger van textuur. Tongschar kan  gebruikt 
 worden voor vrijwel alle toepassingen en  recepten 
waarvoor ook tong en schol gebruikt worden. De 
smaak van de tongschar is delicaat en kan  gemakkelijk 
worden overvleugeld door sterkere smaken.

Vangstgebied: FAO 27

Tongscharfilet - huidloos

De tongscharfilet is zacht van textuur en goed in de 
keuken te gebruiken. Tongschar is een goed alternatief 
voor de duurdere tong.

Witte & zarte zijde van de tongschar

Sorteringen

40-80g 120-160g80-120g

Tongschar
Microstomus kitt

Wildvangst
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De Schar is ook een vis uit de familie van 
 schollen in de orde van de platvis. Hij komt voor 
in het noordoosten van de Atlantische Oceaan 
op een diepte van 10 tot 150 meter. Schar is 
een smakelijke vis met mooi, spierwit visvlees. 
Qua textuur of stevigheid van het visvlees 
situeert de schar zich tussen de noordzeetong 
en de schol. Met name Japanners zijn dol op 
schar. In Groot-Brittannië wordt schar samen 
met frieten verkocht als ‘fish and chips’.

Scharfilet wit & zwart - met huid & huidloos

Filet is makkelijk te bereiden en is graatloos.

Witte zijde met huid & zwarte zijde zonder huid

De schar is een zoutwatervis en komt vrij verspreid 
voor van de Barentszee tot aan de kusten van 
 Bretagne. Het lijf is bedekt met kleine, over elkaar 
 liggende schubben, die aan de oogzijde getand zijn, 
waardoor de huid aan die kant ruw aanvoelt. Aan de 
blinde zijde zijn alleen de randen even ruw. De kaken 
zijn vrij krachtig en gewapend met een groot aantal 
tanden.

Schar

Wildvangst

Limanda limanda

Vangstgebied: FAO 27

Sorteringen

Scharfilet 3 Scharfilet 4

Schar heel

Schar heel is het onverwerkte product van de natuur.

Met kop & staart, gestript

Sorteringen

100-200g 200-300g

19
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Rode Poon filet - met huid
PBI
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Rode Poon panklaar - huidloos
Zonder kop, gestript

De rode poon behoort tot de orde 
 schorpioenachtigen. Zo ziet hij er ook wel 
een beetje uit, door zijn vinnen, stekels en 
grote kop. De vis is van boven lichtrood, naar 
 onderen toe meer oranje tot wit. Hij wordt ook 
wel knor- of zeehaan genoemd. Dit vanwege 
het knorrend geluid wat hij voortbrengt door 
het trillen van zijn zwemblaas. Rode Poon komt 
voor in de Noordzee, in het noordoosten en het 
oosten van de Atlantische Oceaan en in  
de Middellandse zee. 

Serveersuggestie

Het voedsel van de poon bestaat uit macrofauna en 
bodemvisjes. Zijn leefgebied is op 20 - 300 meter diep. 
De vis kan maximaal ca. 75 cm worden en 6 kilo zwaar. 
Rode Poon heeft stevig wit visvlees met een fijne smaak, 
zoet-garnaalachtig. De rode poon kan goed worden 
gestoofd, gebakken of gerookt. 

Rode Poon

Wildvangst

Trigla lucerna

Rode Poon panklaar is een delicatesse in 
de Nederlandse keuken.

Rode Poon filet wordt aangeboden als Pin Bone In (PBI). 
Dit houdt in dat de grote middengraat er nog in zit. 

Sorteringen

50-100g 100-200g 200-300g

Sorteringen

100-200g

Rode Poon heel

Rode Poon heel is het onverwerkte 
product van de natuur.

Met kop & staart, ongestript

Sorteringen

100-200 g 200-400 g

400-600 g 600-1000 g

Vangstgebied: FAO 27



De zeebaars komt op zowel zoet als op zout 
water voor. Het liefst leeft hij in de Atlantische 
Oceaan maar ook in de Middellandse zee en in de 
Zwarte zee. Zeebaars wordt gekarakteriseerd 
door een gestroomlijnd lichaam met een grijze, 
zilverkleurige rug en wittere buik. De zeebaars 
kan ongeveer 80 cm worden.
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Zeebaars is steeds meer te vinden op de menukaarten 
van cafés en restaurants. Een zeebaars is een heerlijke 
vis. Het visvlees is stevig, zacht en sappig. De smaak  
is redelijk zoetig en mild met een fijne structuur.  
Je kan zeebaars op vele manieren bereiden. Daarbij 
is het aan te raden de huid te laten zitten. De huid is 
namelijk erg lekker.

Zeebaars
Dicentrarchus labrax

*  Mogelijk om ASC te leveren.

Aquacultuur/kweek*
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Zeebaarsfilet - met huid

Zeebaarsfilet wordt aangeboden als Pin Bone In of Pin 
Bone Out. De filet is altijd met vel omdat het vel zorgt 
voor de heerlijke smaak van de filet.

PBI of PBO

Sorteringen

50-75g 100-140g75-100g 140-180g

Zeebaars heel

Zeebaars heel is het hele jaar door verkrijgbaar.

Met kop & staart, gestript

Sorteringen

200-300g 400-600g300-400g

De roodbaars behoort tot de schorpioen-
vissen. De familie van de schorpioenvissen telt 
zo’n 350 vissoorten, waarvan er een  zestigtal 
voor komen in de Atlantische Oceaan. De 
roodbaars vinden we in de noordelijke,  koude 
 wateren van de Atlantische Oceaan, langs 
de kust van Groenland tot Noord-Amerika, 
en in het noordoosten langs de kusten van 
 Noor wegen en IJsland. De vis wordt gemiddeld 
45 cm maar kan een lengte bereiken van 100 cm. 

Roodbaarsfilet - met huid of huidloos

Roodbaarsfilet wordt aangeboden als Pin Bone In of  
Pin Bone Out. Dit houdt in dat de grote middengraat  
er in of uit is. 

PBI of PBO
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De roodbaars eet macrofauna, diepzeegarnalen, haring 
en kleine visjes. De rug en flanken zijn lichtrood, de 
buik is roze en de kieuwdeksels grijs. De roodbaars 
heeft stevig, smakelijk en matig vet vlees en biedt veel 
bereidings mogelijkheden zoals bakken, pocheren, stoven 
of bereiden in de oven. Roodbaars is het hele jaar ver-
krijgbaar en met zijn witroze vlees steeds populairder. 

Roodbaars

Wildvangst*

Sebastes norvegicus

* Mogelijk om MSC te leveren.

Vangstgebied: FAO 27

Sorteringen

100-200g 200-400g

23



De Dorade (of Zeebrasem) komt voor in 
de  Middelandse zee en in de warme Oost- 
Atlantishe oceaan. In de zomer komt hij 
ook voor in de Noordzee. De dorade is 
een straalvinnige vis uit de familie van 
 zeebrasems en heeft een grijsachtige kleur 
met een zwarte vlek boven zijn kieuwdeksel. 
 Opmerkelijk aan deze vis is dat alle vissen als 
vrouwtje  worden geboren. Als ze 30 centimeter 
zijn worden ze een mannetje. 

In mediterrane landen als Griekenland, Turkije en 
Spanje wordt de vis gekweekt. Onze dorade wordt in 
Turkije gekweekt. Het visvlees is stevig en tegelijkertijd 
zacht en sappig. Het is een veel gewaardeerde vis met 
veel smaak. Je kan ontzettend veel met de dorade. De 
vis kan gegrilled, gebakken of gestoofd bereid worden.

Dorade
Sparus aurata

*  Mogelijk om ASC te leveren.

Aquacultuur/kweek*

Dorade heel

Dorade heel is het hele jaar door verkrijgbaar.

Met kop & staart

Doradefilet - met huid

Doradefilet wordt net als de zeebaarsfilet aangeboden 
met huid en Pin Bone In of Pin Bone Out. Hier geldt ook 
dat de filet met huid aangeboden wordt omdat de huid 
voor de heerlijke smaak zorgt.

PBI of PBO

Sorteringen

50-75g 100-140g75-100g 140-180g

Sorteringen

200-300g 400-600g300-400g

VE
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Kabeljauw behoort tot de rondvissen en het is 
familie van de kabeljauwachtingen waar ook 
de wijting, schelvis en koolvis toe behoren. De 
kabeljauw meet gemiddeld 80 tot 90 centi-
meter maar kan wel anderhalve meter lang 
 worden. De vis komt voor in de Atlantische 
Oceaan en ook in de Noordzee. 

De volwassen vis heeft een olijfgroene en bruin- 
gevlekte rug, een witte buik en een lange kindraad. 
Kabeljauw voedt zicht met kreeftjes, krabjes,  garnalen 
vissen en mosselen. Het visvlees van de kabeljauw 
is stevig maar laat makkelijk los als de vis gaar 
is. De smaak van kabeljauw is fijn en eindeloos te 
 combineren. Kabeljauw kan goed worden gebakken, 
gegrild, gestoofd of gekookt. Het is een smaakvolle vis 
met mooi wit visvlees.

Kabeljauw porties - huidloos

Mooi stevig stukje wit kabeljauwvlees dat  
op allerlei manieren is te bereiden.

Graatloos, PBO

Sortering

Alle sorteringen*

Kabeljauwstaart - huidloos

Mooi wit stuk vlees die op allerlei 
manieren te bereiden is.

Graatloos

Sortering

Alle sorteringen*

Kabeljauwfilet  - huidloos

Kabeljauwfilet met huid is het dunnere stuk vlees 
vanaf de rug. De enkele zijde van de hele kabeljouw is 
huidloos. Het is zowel Pin Bone In als Pin bBone Out te 
verkrijgen.

PBI of PBO

Sorteringen

100-200g 500g-1kg200-500g 1-2kg

Vangstgebied: FAO 27

Kabeljauw heel

De kabeljauw is één van de meest geconsumeerde vis 
van Europa.

Met kop & staart, gestript

Sorteringen

200-500g 1-2kg

2-4kg 4-6kg

500g-1kg

Kabeljauw lion, haas - huidloos

De lion is het biefstukje van de kabeljauw en 
 daarom wordt het ook wel kabeljauwhaas genoemd. 
 Verkrijgbaar als Pin Bone Out.

Graatloos, PBO

Sortering

Alle sorteringen*

Kabeljauw
Gadus morhua

Wildvangst
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Kabeljauwfilet  - met huid

Kabeljauwfilet met huid is een enkele 
zijde van de hele kabeljauw.

PBI of PBO

*  Doordat wij alles binnen ons eigen productiefabriek 

produceren kunnen wij alle sorteringen aanbieden. 

Sorteringen

100-200g

500g-1kg

200-500g

1-2kg
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Griet wordt vaak verward met de tarbot omdat 
ze heel erg op elkaar lijken. Het is dan ook 
familie van de tarbot. De grieten zijn  meesters 
in camouflage, ze nemen de kleur van hun 
omgeving aan waardoor ze bijna onzicht-
baar worden in het water. Griet komt voor in 
het noordoostelijke deel van de Atlantische 
 oceaan, de Noordzee en de Middellandse zee. 

In tegenstelling tot de tarbot heeft de griet schubben, 
is meer ovaal van vorm, grijsbruin van kleur en heeft 
een gladde huid. Het vlees van griet is vergelijkbaar 
met de duurdere tarbot. Het is fijn van smaak en wit 
van kleur en iets minder stevig dan die van tarbot. Griet 
kun je bakken, grillen, stoven, frituren en gebruiken bij 
visdondues. 

Vangstgebied: FAO 27

Grietfilet - met huid of huidloos

Een gefileerde griet levert altijd lichtere en zwaarder 
filet op. De rugzijde van de griet bevat opvallend meer 
vlees dan de buikzijde.

Witte en zwarte zijde van de griet

Sorteringen

70-120g 200-400g100-200g

Griet
Scopthalmus rhombus

Wildvangst

Tarbot is een grote, ronde platvis en is een van 
de meest gewilde en kostbaarste consumptie-
vissen van de Noordzee. De tarbot past zich 
aan de kleur van de stenige bodem aan: 
zandkleurig tot bruin met donkere vlekken en 
stippen. Hij komt voor onder de kusten van 
Europa, van de Middellandse zee tot IJsland 
en Noorwegen. 

De tarbot is een echte viseter. De vis geldt als een ware 
delicatesse. Bij de betere restaurants staat tarbot vaak 
op de kaart. Hij is het hele jaar door goed  verkrijgbaar. 
Het heeft een goede smaak, een grove vlees structuur 
en is stevig en wit van kleur. Vanwege deze dikke 
 vleesstructuur kun je de tarbot op verschillende 
 manieren bereiden.

Vangstgebied: FAO 27

Tarbotfilet - met huid of huidloos

De filet van de tarbot wordt op de hand gesneden.

Witte en zwarte zijde van de tarbot

Tarbot
Psetta maxima

Aquacultuur/kweek

Wildvangst
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Sorteringen

70-120g 200-400g100-200g
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