Alstublieft, Uw Partypan

lekker, vers en ambachtelijk
NIEUW! Binnen BBQ
bij afname van
minimaal 4 binnen
barbecuepakketten
ontvangt u een elektrische
pan in bruikleen. U kunt
dan binnen op tafel
bakken & braden.

Binnen BBQ pan 1

Schouderkarbonade, kipfilet,
2 stokjes saté, kipburger, speklap
(incl. all-in pakket)

P.P. (v.a. 4 pers.)

9,99

Binnen BBQ pan 2

Biefstuk, runderburger,
lamskotelet, speklap, varkensfilet
(incl. all-in pakket)

P.P. (v.a. 4 pers.)

12,99

Binnen barbecuepakketten
zijn incl. all-in pakket.
Bestaande uit:

• rauwkost
• salade
• sauzen
• ongesneden stokbrood
• kruidenboter
• geen huur voor de
elektrische pan

Binnen BBQ pan 3

Drumstick, kipfilet, 2 stokjes saté,
sjasliek, kipburger
(incl. all-in pakket)

P.P. (v.a. 4 pers.)

9,99

Binnen BBQ pan 4

Schouderkarbonade, kipfilet
2 stokjes saté, kipburger, BBQ worstje
(incl. all-in pakket)

P.P. (v.a. 4 pers.)

9,99

Prijzen ‘Binnen BBQ’ zijn geldig van 31 oktober t/m 31 mei.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Grillpoelier Van Hunen
Dreiumme 53, Warnsveld, telefoon: 0575-522594
www.poeliervanhunen.nl

lekker, vers en ambachtelijk

Partypan 1

Kippeling, kluifjes,
honeypops, mini balletjes

Klein

24,00

Partypan 4
Honeypops

Klein
Groot

Partypan 2

Kluifjes, kippeling,
mini balletjes, mini saté

Klein

24,00

Partypan 5

26,40
50,00

Kippeling

Klein
Groot

Partypan 3

Tapas 1

Kippeling, honeypops,
mini saté, borrelsticks

Klein

Tapas kip, gehaktballetjes,
kipsaté

24,00

Borrelsticks of kluifjes

Klein
Groot

7,95

Tapas 4

Partypan 6 / 7

24,00
45,00

Per schaal (24 stuks)

24,00
45,00

Tapas kip, gehaktballetjes,
kippeling

Per schaal (24 stuks)

7,95

Tapas kip, lever met spek,
honeypops

7,95

Per schaal (24 stuks)

Tapas 3

Ketjapballetjes, piri piri balletjes,
kipballetjes

Per schaal (24 stuks)

7,95

Tapas schalen

Tapas 5

Kipsaté, kipsaté pittig,
kipsaté zoet

Per schaal (24 stuks)

Tapas 2

8,95

U kunt ook een mix maken
van de verschillende tapas
en de saus er los bij kopen.

Spelregels & tips:
• Plaats de pan op een stevige vlakke ondergrond.

Partypan 8
Mini balletjes

Klein
Groot

Partypan 9

24,00
45,00

Mini saté

Klein
Groot

Hapjesschaal

Partypan 10

26,40
50,00

• Gebruik geen metaal en/of scherp bestek,
(dit beschadigd de pan).

Borrelsticks, mini saté, honeypops
kluifjes, kip tapas, lever met spek

Klein
Groot

28,00
52,50

Per schaal

12,50

Alle schalen en pannen
kunt u in combinatie met
het all-in pakket bestellen.

Partypan 11
Lever met spek

Klein
Groot

Partypan 12

26,40
50,00

Kip tapas

Klein
Groot

Kippeling, kip tapas, mini balletjes,
borrelsticks, mini saté, kluifjes

Het all-in pakket bestaat uit:
rauwkost • salade • sauzen
• ongesneden stokbrood
• kruidenboter • geen huur
voor de elektrische pan

Klein
Groot

Prijs p.p.

Partypan 13

26,40
50,00

24,00
45,00

6,75

• Verwarm de producten 3-4 minuten voor in de magnetron op
700 watt in de speciale zakken. Daarna de partypan insmeren
met boter/olie en op stand 1 zetten.
• Bij de binnen barbecue vloeibaar bak en braadboter
gebruiken in de pan. Het vlees op lage stand
bruin bakken. Maak bij het omdraaien van het vlees
gebruik van een tang of spatel.
• De pan is eenvoudig schoon te maken met keuken papier of
een vochtige doek met een druppel afwasmiddel.
• De pan absoluut niet onder water schoonmaken.
• U dient zelf de pan op te halen in de winkel en
schoon te retourneren.
• Borg van de pan € 50,-

www.uwpartypan.nl

