Cateringservice `t Noorden

Party hapjes

Te gebruiken voor thuis
Of op het werk ……

Cateringservice `t NOORDEN Veenendaal
Diverse soorten hapjespan verkrijgbaar !!!!!

Deze pan bevat ongeveer 150 hapjes

Deze pan bevat ongeveer 150 hapjes

Producten:

Producten:

Kipsaté

Kipsaté pittig

Kipvleugels

Kip vleugels

Gehaktballen

Borrelboutjes

Spareribs

Gehaktballetjes
Spiesjes zoet
Spareribs

€ 65.00

€ 65.00

Bami pan klein

nasi pan klein

Deze pan is geschikt voor 10 personen.

Deze pan is geschikt voor 10 personen.

Ideaal om te combineren met een hapjespan!

In combinatie met een hapjespan

Creëer uw eigen buffet!
Producten:

Producten:

Bami

Nasi

Drumsticks

€

30.00

Drumsticks
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€ 30.00

Cateringservice `t NOORDEN Veenendaal

Combi nasi en bami pan klein

Saté pan

Deze pan is geschikt voor 10 personen.

Kleine pan 70 stuks of grote pan 150 stuk

Ideaal om te combineren met een hapjespan!
Met veel saus

Creëer uw eigen buffet!

Zeer makkelijk in gebruik: deksel erop, stekker er in
en klaar!

Producten:
Bami

Producten:

Nasi
Drumsticks

€ 30.00

€ 45.00

Satés kleine pan

groot

Ballen pan

Kipkluifjes pan

Klein ongeveer 80 stuks

Klein ongeveer 80 stuks

Groot ongeveer 150 stuks

Groot ongeveer 150 stuks

deksel erop, stekker er in en klaar!

deksel erop, stekker er in en klaar!

klein

€ 32.50 groot

€ 60.00

klein
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€ 32.50 groot

€ 80.00

€ 60.00
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Hapjes pan zonder botjes

Spareribs pan

Kipspiesjes, kipfilet, saté, gehaktballetjes.

Deze pan bevat ongeveer 90 stukjes
met veel saus

Klein ongeveer 70 stuks
Waarom moeilijk doen?
Groot ongeveer 150 stuks
deksel erop, stekker er in en klaar!

klein

€ 32.50 groot

Producten:

€ 65.00

spareribs (hartig gekruid)

€ 60.00

Kipfilet saté pan

Kipfilet ballen pan

kipfilet, saté

kipfilet, ballen

Klein ongeveer 70 stuks

Klein ongeveer 70 stuks

Groot ongeveer 150 stuks

Groot ongeveer 150 stuks

deksel erop, stekker er in en klaar!

deksel erop, stekker er in en klaar!

klein

€ 32.50 groot

€ 65.00

klein
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€ 32.50 groot

€ 65.00
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HET PLATEAU

Voorbeeld is voor 15 personen
Hier ziet u een uitgebreid assortiment van minimaal 32 verschillende koude lekkernijen gepresenteerd op een
plateau van 1.5 mtr. Dit standaard assortiment . ook verkrijgbaar in plateau 1.1 mtr.

prijs p.p. 12.95
O.a. gevuld met :
Huissalade, scharrelsalade, meloen, parmaham, cevapcici, beenhamblokjes met mosterdsaus, griekse
koolsalade, gerookte kipfilet, mangosaus, sud `n sol tomaatjes, pesto, wraps zalm, kaas, vijgenbrood,
gamba`s in dille, gemarineerde carpaccio, geitenkaas lolly, kipspiesjes in piri saus, cranberry paté,
tzazikisaus, kruidenboter, tapenade, olijven, vitello tonato, salade carprese, rauwe ham, spaanse worst,
Italiaanse vleeswaar, gerookte zalm, forel, kip pestosalade, rundvleessalade

Het Plateau TIPS en spelregels!








Het Plateau krijgt u in bruikleen, de borg hiervoor bedraagt € 40,De borg ontvangt u retour wanneer u het plateau schoon en ongeschonden
terugbrengt.
Maak het plateau eenvoudig schoon met een licht vochtige doek.
Geen afwasmiddel e.d. gebruiken
Door invloeden van het seizoen en assortiment wisselingen kan de inhoud van het PLATEAU in
kleine mate verschillen van de afbeeldingen .
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Vraag naar onze verhuur gids !!!!!
Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u.
Met vriendelijke groet,
Bertho Hendriksen
Cateringservice `t Noorden
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