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Het beste van de
zee in uw
toonbank

Reeds vele jaren is Viswaren

Bonnet dé specialist in

grootdistributie van verwerkte

visspecialiteiten aan de Belgische

kust.

We bieden een onvergelijkbaar

gamma hoogstaande, kwalitatieve

visbereidingen aan voor de betere

vishandelaar.

Van gerookte en gebakken tot

gemarineerde en gepekelde

vis: de allerbeste kwaliteit vindt u

bij Viswaren Bonnet!



Gemarineerde
haringhapjes 

Gemarineerde haringhapjes kunnen

niet ontbreken in uw assortiment. Bij

ons vindt u een gevarieerd aanbod

en dit steeds aan de scherpste prijs.

Dit product zit steeds verpakt per

2kg. 

Haringhapje extra curry

Haringhapje extra yoghurt

Haringhapje extra witte wijn

Haringhapje extra madeira

Haringhapje sherry BVR

Haringhapje dille BVR

Haringhapje dillecrème Grossman

1,5kg

Haringhapje rode biet Grossman

1,5kg

Zweedse hap dille

Zweedse hap sherry



Ons Italiaans gamma

Doordat wij exclusieve verdeler zijn van deze producten,

bent u er zeker van dat deze producten niet terug te vinden

zijn in de supermarktketens. 

Door de superieure kwaliteit zijn deze producten ideaal om

de concurrentie met de supermarkten aan te gaan. 

Italiaanse ansjovis look & peterselie 2,8kg

Italiaanse ansjovis salsa 2,8kg

Italiaanse babypoulpe look & peterselie 1kg

Italiaanse frutti di mare 1kg

Gegrilde inktvispoten 1kg

Italiaanse inktvispoten met groenten 1kg

Italiaanse inktvispoten zonder groenten 2kg

Moscardini salsa 2,8kg

Salade calamares 1kg

Italiaanse sardienen basilicum 1kg



Vissalades van
topkwaliteit

Viswaren Bonnet heeft u een ruim

aanbod aan afgewerkte vissalades.

Onderstaand vindt u een greep uit

ons gamma met de absolute

toppers. 

Noordzeekrabsalade deluxe

Canadese kreefsalade deluxe

Noorse gerookte zalmsalade deluxe

Krabsalade ambachtelijk

Gerookte forelsalade champagne

Rivierkreeftsalade

Zeevruchtensalade

Tonijnsalade Bonnet

Surimisalade Bonnet 1,5kg

Noordzeesalade met gepelde

garnalen

Tijgergarnalen cocktail

Tijgergarnalen fijne look



een uitzonderlijk

diepvriesgamma
Viswaren Bonnet heeft een gespecialiseerde afdeling voor

diepvriesproducten. Door middel van grote "in house"

stockage mogelijkheden, hebben we een grote variatie aan

diepvriesproducten en kunnen we voor een snelle levering en

vlotte service zorgen. Onderstaand een greep uit ons gamma.

Krab luxury 400gr

Gekookte kreeft 350gr

Franse wullocks in schelp 2kg

Delica sticks

Tonijnloin sashimi AAA

Tonijnsteak sashimi AAA 180-220gr

Alaska pollack blok/gezaagd 7,5kg

Groenlandse heilbotfilet 400-800gr 5kg

Tong scharrolletjes 40-60gr 5kg

Calamares tuben

Gambas 8-12 rauw IQF

Langoustines 8-12 rauw

Rivierkreeft à la nage 500gr

Scampi black tiger 16-20 easy peel RC IQF:

Scampi black tiger 16-20 gepeld IQF

Wilde Argentijnse scampi 16-20 easy peel RC IQF



Artisanale bereidingen

Geen tijd om al uw bereidingen nog zelf te maken?

Onderstaande producten bieden een oplossing. 

Lasagne gerookte zalm 4kg

Lasagne zeevruchten 4kg

Lasagne met kreeft 30x330g (diepvries)

Paella met vis 3kg

Pizza zeevruchten 1p

Quiche met zalm en mozzarella 1,7kg

Coquilles prestige 4x190gr

Vissoep op Zeebrugse wijze

Oostends vispotje 400gr

Oostends vispotje met puree 600gr

Verse voorgekookte tagliatelle 2kg

Verse tortelloni met zalm 500gr

Verse grantortelli met basilicum 500gr



Ons gamma
'superfoods' 

Wij zijn steeds op de hoogte van de

laatste trends en proberen deze te

weerspiegelen in ons gamma!

Onderstaande producten zijn steeds

verpakt per 1,25kg tenzij anders

aangegeven. 

Tabouleh Bombay 1,5kg

Fruity couscous

Parelcouscous met munt

Parelcouscous met rode biet

Maghreb kikkererwtensalade

Japanse Noedelsalade

Quinoa 1,5kg

Quinoa zwart 1,5kg

Volkoren rijstsalade

Zeekraal 150gr

Lamsoor 150gr

Zeebanaan 100gr

Zeevenkel 50gr



Viswaren Bonnet is een officiële verdeler van het merk Blue

Ocean Seafood.  Sinds 1885 worden deze producten op een

volledig ambachtelijke wijze gerookt, zonder toevoeging van

rookaroma’s en met respect voor de rooktijden.

Handgesneden gerookte zalm Blue Ocean artisanaal

Gerookte zalm 'sel de Guérande' voorgesneden

Gerookte zalm 'Extra' voorgesneden

Gestoomde zalmstukken natuur/peper

Gestoomde zalmstukjes 'petit fours'

Handgesneden gerookte heilbot

Gerookte heilbotstukken zonder staart

Gerookte/zoete/witte haring 16st

Geselecteerde gerookte haring 10st

Gerookte kipperfilet

Gestoomde zeepaling

Gerookte palingbuikjes

Gerookte makreel 10st

Gerookte makreelfilet natuur/peper

Gerookte sprot

Gerookte sprotfilet 500gr

Gerookte rivierpalingfilet 500gr

Gerookte forelfilet

de gerookte viswaren


