Vil du gerne have leveret frisk fisk lige til døren?
Så kig ind på www.fiskehuset.com
Her finder du Danmarks største e-udvalg inden for fisk.
Frisk fersk fisk
af allerbedste kvalitet direkte fra Nordsøen, som vi nænsomt forarbejder i hånden, også til helt benfri fileter. Det er nemt at bestille de helt benfri fileter, da de har deres egen varegruppe.

Nyrøget fisk
direkte fra eget røgeri. Hos os er røgning også håndværk. Det
gør en forskel!

Økologisk fisk
At vi har Danmarks største udvalg inden for økologiske ørreder,
både som ferske, rognen og som røgedet, er for os bare en naturlig forlængelse af vores arbejde med den miljøskånsomt fangede fisk. Og naturligvis udbyder vi også dette i eButikken.

THY-SILD, THY-PØLSEN
og andre hjemmelavede delikatesser
Elsker du også kvalitet, må du simpelthen smage vores sild og
pølser samt alle de hjemmelavede specialiteter.

I vores eButik er det hele baseret på dit eget frie valg, og vi sender til hele Danmark i specialdesignede forseglede flamingokasser med is, så fisken holder sig kold og frisk, også hvis
du først kommer hjem til aften, og du behøver ikke være hjemme, når pakken kommer. Vi
kan tilbyde levering lige fra tirsdag til fredag, og mulighed for helt gratis levering.
Vi vægter kvaliteten meget højt, og vi har siden starten i 1986 sagt, at vi kun sælger noget, vi også selv vil spise. Vi har pakket fisk solgt via Internettet siden 2001, så vi har stor
erfaring med det og også med at købe den skånsomt fangede fisk. At vi samtidig er tilstede
som fysisk butik, gør at vi har et kæmpeudvalg og hele tiden kun frisk fisk.

Vi glæder os til også at betjene dig på: www.fiskehuset.com Husk at tilmelde dig til vores nyhedsmail

Med venlig hilsen
Fiskehuset Thisted
Lisbeth og Per Toft Jensen
PS! Vi har desuden almindelig hjemmeside på www.fiskehuset.dk.
Her kan du læse meget mere om os og
vore produkter.

