SCHMIDT ZEEVIS ROTTERDAM

EVENEMENT
AANKLEDING

Zijn uw gasten echte visliefhebbers? Of wilt u eens iets anders
op een feest, diner of evenement? Schmidt Zeevis Rotterdam
heeft diverse mogelijkheden in huis om uw evenement een
‘vistintje’ te geven. Bijvoorbeeld haring snijden, oesters open
maken of sashimi snijden. Laat u inspireren en kijk voor de
mogelijkheden in deze brochure!
Neem voor meer informatie contact op met Schmidt Zeevis
Rotterdam via 010- 444 3 555 of info@schmidtzeevis.nl.

Oesters

OESTERBAR I

Serveer uw gasten heerlijke oesters tijdens een diner of feest.
Schmidt Zeevis heeft diverse mogelijkheden: u kunt de oesters
serveren vanaf verschillende soorten oesterbarren. Of laat een
oesterdame (of oesterman) de oesters openen en serveren, terwijl
zij tussen uw gasten loopt. U kunt ook een combinatie maken van
een oesterdame die achter een oesterbar staat.

Oesterbar I
Dit is een oesterbar van roestvrij staal
en heeft een strakke uitstraling. Deze
oesterbar is uitermate geschikt voor
evenementen of partijen waarbij u veel
oesters wilt serveren. In de oesterbar
kunt u een groot aantal oesters kwijt.

Bij Schmidt Zeevis heeft u ook een ruime keuze qua oesters: van
Zeeuwse creuses en platte oesters tot diverse soorten Franse creuses.
Het aanbod is afhankelijk van het seizoen.

80 cm

94 cm

2,00 m

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm
Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2
Opbouwen/afbreken
ca. 1 uur

OESTERBAR II

98 cm

Maten
Breedte: 3,00 m
Hoogte: 1,23 m
Diepte: 98 cm

1,23 m

Benodigde vloerruimte
Minimaal 9 m2
3,00 m

Oesterbar II

Opbouwen/afbreken
ca. 1,5 uur

Deze oesterbar is een echte eyecatcher:
hij is gemaakt van robuust steigerhout.
Op de bar staat een grote houten bak,
waarin u met ijs en de oesters een
mooie presentatie kunt maken.

Oestermeisje
Schmidt Zeevis verzorgt ook oesterdames (indien gewenst een oesterman)
die de oesters voor uw gasten openmaakt. U kunt kiezen voor een casual
look of een chique look, net wat past bij de sfeer van uw diner of feest.
De oesterdame kan rondlopen tussen uw gasten of oesters openmaken
achter de oesterbar. De oesterdame is volledig uitgerust: ze neemt een
oesterschort of -riem mee met emmertjes, mesjes en diverse toppings
(onder andere citroen, peper, vodka, vinaigrette en Tabasco).

OESTERBAR III

2,30 m

1,50 m

87 cm
90 cm

Maten
Breedte: 90 cm
Hoogte (excl. vlag): 1,50 m
Hoogte (incl. vlag): 2,30 m
Diepte: 87 cm
Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2
Opbouwen/afbreken
Ca. 1 uur

Oesterbar III
De kleinste en meest compacte oesterbar van Schmidt Zeevis.
Ideaal als er niet veel ruimte beschikbaar is of als er niet veel
oesters geserveerd worden. Klein, maar niet onopvallend: door
de grote Schmidt Zeevis-vlag weet iedere gast de oesterbar te
vinden.

Kreeftenbar

KREEFTENBAR

Een perfect gekookte kreeft met een beetje citroenmayonaise....
het kan met de kreeftenbar van Schmidt Zeevis! De kreeften
worden gekookt bezorgd, u hoeft ze alleen nog maar te halveren.
Een beetje citroenmayonaise of cocktailsaus en het kreeftenfestijn
kan beginnen!

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm

Op verzoek kan er ook personeel geregeld worden voor het
hakken van de kreeften.

Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2

80 cm

94 cm

2,00 m

Opbouwen/afbreken
Ca. 1 uur

fruits de mer
Fruits de Mer
Waan u in Frankrijk met een heerlijk plateau fruits de mer.
Mooi opgemaakt op een bar, een blikvanger voor uw buffet!
Compleet met allerlei soorten schaal- en schelpdieren en sausjes.
80 cm

94 cm

2,00 m

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm

Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2
Opbouwen/afbreken
Ca. 1,5 uur

Op verzoek kan er ook personeel geregeld worden voor het
opmaken en het serveren van de fruits de mer.

VISPRESENTATIE

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm
Benodigde vloerruimte
Minimaal 2,5 m2
Opbouwen/afbreken
Ca. 1,5 uur

Vispresentatie (nevelbar)
U heeft gegarandeerd de aandacht als u tijdens
een beurs of ander evenement een vispresentatie
heeft staan. U kunt deze speciale nevelbar met
diverse vissoorten opmaken. Kies voor verschillende soorten of ga voor een thema, zoals
platvissen of flyshoot vis. Boven de vis hangt
een vernevelaar waardoor de vis er vers en fris
blijft uitzien.

80 cm

94 cm

2,00 m

HARINGKAR

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm
Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2
Opbouwen/afbreken
Ca. 1,5 uur

2,00 m

Haringkar
80 cm
94 cm

Verwen uw gasten met een heerlijke Hollandse Nieuwe! Vers van het mes,
schoongemaakt vanaf een traditionele haringkar. Lekker met uitjes en Amsterdams zuur. Aan het staartje of in stukjes?
Of op een broodje? Het kan allemaal!
Schmidt Zeevis kan op verzoek ook zorgen voor schalen, haringbakjes,
broodjes en decoratie (zoals vlaggetjes, haringtonnen en visnetten).
Op verzoek kan er ook personeel geregeld worden voor het
schoonmaken van de haring.

Tonijn snijden

TONIJN SNIJDEN

Een ware eyecatcher op uw feest of evenement: het snijden van een
hele tonijn voor heerlijke sashimi! Gegarandeerd een succes.
Versere tonijnsashimi bestaat niet. De sashimi wordt uit de beste
delen van de tonijn gesneden. Lekker met zeewiersalade, sojasaus en
wasabi.

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm

Op verzoek kan Schmidt Zeevis ook zorgen voor serveerschaaltjes,
zeewiersalade, sojasaus, wasabi en Japanse stokjes.

Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2

Op verzoek kan er ook personeel geregeld worden voor het
snijden van de tonijn.

Opbouwen/afbreken
Ca. 1,5 uur
80 cm

94 cm

2,00 m

ZALM/PALING
SNIJDEN

Maten
Breedte: 2,00 m
Hoogte: 94 cm
Diepte: 80 cm
Benodigde vloerruimte
Minimaal 4 m2
Opbouwen/afbreken
Ca. 1 uur

Zalm/paling snijden
Het neusje van de zalm of palingmootjes: deze worden vers
gesneden voor uw gasten! Een heerlijk plakje gerookte zalm met
een beetje truffelhoning of mosterd-dille saus. Of een vers stukje
paling dat eigenlijk niets nodig heeft. Een smakelijke aanvulling
op een buffet, of gewoon voor bij een borrel.
Schmidt Zeevis kan op verzoek ook zorgen voor serveerschaaltjes,
truffelhoning en mosterd-dille saus.

80 cm

Op verzoek kan er ook personeel geregeld worden voor het
snijden van de zalm en/of paling.
94 cm

2,00 m

PALING ROKEN
Paling roken
Een echt ambacht op uw evenement of feest: paling roken. De palingen
worden op traditionele manier gerookt in de rookovens. Verser kan
niet! De roker vertelt uw gasten alle weetjes over het roken van paling.
Het paling roken wordt compleet aangeboden met personeel,
rookattributen en paling.

Benodigde vloerruimte
Minimaal 20 m2
Opbouwen/afbreken/weghalen
Wordt gedaan door het personeel

MOSSELEN
KOKEN

Benodigde vloerruimte
Minimaal 15 m2
Opbouwen/afbreken/
weghalen
Wordt gedaan door het
personeel

Mosselen koken
De mosselkokers in traditionele klederdracht bereiden
ter plaatse heerlijke Zeeuwse mosselen voor uw gasten!
Als hapje of als compleet diner. Lekker met stokbrood,
sausjes en een glaasje witte wijn.
Het mosselkoken wordt compleet aangeboden met personeel en
apparatuur. Indien gewenst kan Schmidt Zeevis zorgen voor
serveerbakjes, mosselpannetjes, stokbrood, sausjes en wijn.

Matlingeweg 333
3044 EV Rotterdam
Tel. 010 - 444 3 555
E-mail: info@schmidtzeevis.nl
www.schmidtzeevis.nl

