
Al het goede van vis,
maar dan beter!

inclusief onze 8 favoriete gerechten!

O N T D E K  O N Z E  P L A N TA A R D I G E  V I S V E R V A N G E R S

Onze producten proeven?

scan de code en de

vegan visboer komt je samples

persoonlijk brengen!



Eet vis met
een happy &
healthy hart!

De plantaardige visvervangers van 
Vegan Visboer geven jou die verrukkelijke 
smaak en structuur van vis inclusief 
die voedingswaarden die we zo nodig 
hebben. Met de visjes van Vegan Visboer 
kies jij voor liefdevolle vis op je bord. Een 
duurzaam, plantaardig én vis-aardig 
alternatief dus om heel hard van te 
genieten!

Vegan

Vegetarisch

Plant-based

Ocean-Free

Vrij van soja

Vrij van palmolie

100% pro-life!

Bijna gelijk in voedingswaarde van witvis

Inclusief omega 3, 6, 9 (de belangrijkste 

voedingswaarden uit vis) uit schone,

non-toxische algen!

25 gr.
p/stuk

30 gr.
p/stuk

15 gr.
p/stuk

25 gr.
p/stuk

100 gr.
p/stuk

120 of
65 gr.

p/stuk

ontdek al Onze producten

Burger
Op een broodje
Deze burger wordt de vegan hit op je menukaart! De burger heeft dezelfde 
structuur als kabeljauw en wordt omhuld door een extreem knapperig en 
grof gemalen paneerlaag. De burger heeft een doorsnede van 9 cm: de
ideale maat om op ieder willekeurig hamburgerbroodje de show te stelen!

garnaal
In een salade of wrap, als losse snack of fingerfood
Een stevige bite en die onmiskenbare garnalensmaak. Onze garnaal heeft het 
allebei, maar dan zonder de ellende die bij echte garnalenvangst hoort. Ook 
voor de garnaal is onze magische GMO-vrije rijstkorrel de basis, voorzien van 
een fijne paneerlaag voor een extra crispy beleving.

Visstick
Voor de kinderen, onderdeel van kindermenu of voor Fish and Chips
Visstick: het oudste en wereldberoemde stukje vis in de wereld. Wie is er 
niet groot mee geworden? En hoe mooi is het dat we kinderen van nu groot 
kunnen brengen met gezonde, vis-aardige en plant-based visvervangers?

Visfriet
Als fingerfood, als garnituur
Fingerfood en streetfood zijn de laatste jaren enorm in opkomst. De visfriet 
kan als hapje of borrelgarnituur geserveerd worden, maar kan ook prima als 
een op zichzelf staand frietje door het leven dankzij de lange, smalle vorm.

Visfilet
Als side-dish
Onze Vegan Visboer visfilet kan als hoofdonderdeel van een culinair,
creatief gerecht geserveerd worden. Geef de visfilet de hoofdrol op een
mooi opgemaakt bord met tasty side-dishes voor een echte, vis(vrije) 
culinaire ervaring op tafel!

Visnugget
Als fingerfood, als borrelgarnituur
De visnugget is een perfecte, plantaardige snack die een lekkere vegan twist 
geeft aan een borrelgarnituur. Geeft een voedzame salade de ideale crispy 
garnering met een crunchy bite. Idee: serveer als bucket vol visnuggets met 
een yummy, plant-based dip!

kibbeling
Uit het vuistje
Met onze magische en GMO-vrije rijstkorrel hebben onze vegan vissers nu 
ook een van de lekkerste visfavorieten visaardig weten te maken: een portie 
loeihete Vegan Kibbeling, vers uit de frituur, is voor de vegan foodie weer 
terug op de kaart! Een dun, krokant paneerlaagje dat kraakt als je je tanden 
erin zet. 

25 gr.
p/stuk



laat je inspireren
door onze 8

favoriete gerechten

de bewuste vegan
visboer burger
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer visburger

         Vegan bun

         Uienringen

         Suikersla

         Vegan mayo van The Mayo Sisters

         Crispy vegan chips

De classic multi-level burger, maar dan veel 
beter! De Vegan Visboer plant-based visburger 
samen met suikersla, krokante uienringen, 
sappige tomaat, avocado op een knapperig 
burgerbroodje met sesamzaadjes. Maak het af
met groentechips voor een bewustere versie
van een hamburger combimaaltijd.

Bereidingswijze van de visburger

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.

vegan garnalen
wok noodles
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer garnalen

         Courgette

         Bosui

         Bamboereepjes

         Kruidenmelange

         Rode peper

Drapeer de krokante Vegan Visboer vegan garnalen 
op een combi van gewokte ‘noodles’ van courgette 
(‘noodles’), gewokt samen met bamboereepjes, bosui, 

kruidenmelange en een rood pepertje voor een lichte 
maaltijd met een spicy finish! Minder spicy, meer bite? 

Vervang de peper door pinda’s en kokosrasp. Missing some 
body voor de grote eter? Vervang de groente-noodles door 

rijst-noodles of stevige tarwe-noodles.

Bereidingswijze van de garnalen

Frituur (aangeraden): Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.



AZIATISCHE VEGAN
FISH BURGER BUNS
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer mini visburger

         Taiwanese stoombroodjes bun

         Gemarineerde groenten

         Bamboeblad

         Taugé

         IJsbergsla

De aanstaande vegan hit op je menukaart: 
creëer een Asian fusion burger met onze 
crispy vegan visburger! Geklemd tussen twee 
halve, Taiwanese stoombroodjes serveer je de 
Vegan Visboer visburger versierd met suikersla en 
gemarineerde groenten. ‘Zero-waste’ afgemaakt
met bamboebladeren als verpakking. 

Bereidingswijze van de visburger

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.

VEGAN SHRIMPY TACOS
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer garnalen

          Wakame

          Taugé

          Tzatziki

          Cress

Crispy taco’s met Vegan Visboer vegan 
garnalen! De crunchy shrimps worden 
opgetild door een team van wakame, 
taugé en jonge, pittige cress-plantjes en 
eetbare bloemen. Serveer met tzatziki 

van (vegan) yoghurt, geraspte komkommer, 
citroen, dille en knoflook voor een smaak- en 

textuurexplosie!

Bereidingswijze van de garnalen

Frituur (aangeraden): Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.

VISNUGGET BEETROOT WRAP
INGREDIËNTEN

         Vegan visboer nuggets

         Wrap van rodebiet

         Humus

         Rode kool

         Cress

De Vegan Visboer vegan visnuggets vormen 
een unieke combi met de zacht-zoete smaak 
van de wrap van rode biet. De spannende 
salade van rode kool en pittige cress-blaadjes 
geeft een krachtig accent aan het gerecht. De 
crème van humus brengt alle smaken bij elkaar.

Bereidingswijze van de visnugget

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.

VISFILET À LA CARTE
INGREDIËNTEN

         Vegan visfilet

         Slasoort naar eigen keuze

         Groenten en garnituur

         Salade voor erbij (optioneel)

Als een ware ster neemt deze vegan vis-
koningin de hoofdrol met liefde in als het 

hoofdonderdeel van een à la carte gerecht. De 
Vegan Visboer visfilet laat zich graag omringen 

door geroosterde groente, een mousse van 
aardappels of een andere smakelijke support-
dish. Met plezier laat ze zich vergezellen door 
verschillende sauzen die haar surprise-effect 
versterken. En als ze vervolgens besprenkeld 
wordt door frisse citroen, voelt ze zich als een vis 

in het water

Bereidingswijze van de visnugget

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.
In de pan: Rondom bruin bakken in 6-8 minuten in een bakpan 

met ruim voldoende olie of plantaardige boter/ margarine.



PLANT-BASED POKE
POWER BOWL
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer visfriet

         Japanse edamame-bonen

         Mango

         Avocado

         Jalapeño-peper in ringen

         Gefermenteerde rode kool 

         Wakame-zeewiersalade

Een powerrrrr maaltijd met Vegan Visboer vegan 
visfriet als hoofdrolspeler van deze show-bowl! 

Als side-kicks lekkere en proteïnerijke Japanse 
edamame-bonen, wakame-zeewiersalade, 

slices van tropische mango, creamy avocado en 
verfrissende citroenrasp. Voor een pikante touch 

en nóg meer smaakcontrast: voeg verse jalapeño-
peperringetjes en gefermenteerde rode kool toe!

Classic kibbeling
INGREDIËNTEN

         Vegan Visboer kibbeling

         Spicy ‘arrabiata’ dipsaus
         -  blik gepelde tomaten
         -  knoflook
         -  zeezout en zwarte peper
         -  verse basilicum
             (vers, gesnipperd of gedroogd)

         Ravigotesaus van The Mayo Sisters

Bij kibbeling hoort ravigotesaus om de stukjes 
vegan vis tot en met je vingers in onder te 
dompelen. De saus maak je van o.a. vegan mayo, 
mosterd, kruiden en stukjes augurk of kappertjes 
als je daar extra blij van wordt. Wil je een modernere 
saus bij zo’n trendy stukje vis? Maak dan een spicy 
‘arrabiata’-dip als metgezel voor je most fancy kibbeling.

Bereidingswijze van de kibbeling

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.
In de pan: Rondom bruin bakken in 6-8 minuten in een bakpan 

met ruim voldoende olie of plantaardige boter/ margarine.

Bereidingswijze van de visfriet

Frituur (aangeraden):  Het beste resultaat krijg je door 2-4 

minuten te bakken in plantaardig frituurvet op 180 °C.

In de oven: 13-15 minuten bakken op 220 °C (heteluchtoven: 

200 °C). Bij voorkeur met 10% stoom.

In de Airfryer: 15 minuten bakken op 180 °C. Vergeet ze niet 

regelmatig te keren.

onze vegan vis is 
verkrijgbaar bij



HELP ONS OM DE 
WERELD EEN STUKJE 

VIS-AARDIGER
TE MAKEN

www.veganvisboer.nl


