
    

Wij kunnen geen gewichten garanderen. Tot 18 december 
kunt u uw bestelling opgeven. Daarna geldt voor alles op=op. 
Voor een aantal artikelen vragen wij een aanbetaling. Druk-, 
zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Let op: sommige 
afbeeldingen zijn bedoeld als sfeerafbeeldingen en kunnen 
afwijken van de werkelijkheid.

Grillpoelier Van Hunen
Dreiumme 53, 7232 CN Warnsveld
Telefoon: 06 - 47917376 / 0575 - 522594
www.poeliervanhunen.nl

Dit buffet kan op de 1e en 2e kerstdag vanaf 
12:30 tot 13:00 uur opgehaald worden in onze 
winkel op de Dreiumme 53, Warnsveld.

Dit pakket kan op de 1e en 2e kerstdag vanaf  
12:30 tot 13:00 uur opgehaald worden in onze 
winkel op de Dreiumme 53, Warnsveld.

De gourmet all-in kan op de 1e en 2e kerstdag 
vanaf 12:30 tot 13:00 uur opgehaald worden in 
onze winkel op de Dreiumme 53, Warnsveld.

Vanaf 10 personen. Extra te bestellen 
per 2-4-6-8 enz. personen.
- Varkenshaas in champignonroomsaus
- Kiprollade
- Schnitzels
- Gehaktballetjes
- Aardappels met spek, ui en   
 champignons
- Salade en stokbrood met kruidenboter
- Warmhouders, branders, luxe wegwerp   
 borden en bestek

Per persoon 16,00

Vanaf 4 personen. Extra te bestellen 
per 2-4-6-8 enz. personen.  
- Hamburger
- Schouderkarbonade
- Kipfilet
- 2 Saté stokjes
- Braadworst
- Rundvleessalade
- Rauwkost
- Ongebakken stokbrood
- Kruidenboter
- Flesje Mary’s saus
- Luxe wegwerp borden en bestek

Per persoon 12,95

Vanaf 4 personen. Extra te bestellen 
per 2-4-6-8 enz. personen.  
- Varkenshaas
- Runderbiefstuk (van de black angus)
- Saté stokjes
- Kipfilet
- Wildbiefstuk
- Schnitzels
- Rundvleessalade
- Rauwkost
- Ongebakken stokbrood
- Kruidenboter
- Flesje Mary’s saus
- Luxe wegwerp borden en bestek

Per persoon 12,95

Kerstbuffet Bakplaat 
all-in pakket

Gourmet 
all-in de luxe

Gevuld met:
* Borreldrumsticks/kluifjes
* Mini balletjes
* Dijfilet met spek
* Mini saté
* Kiptapas
* Kippenling

* Rauwkost
* Rundvleessalade
* Stokbrood
* Kruidencrème
* Borden
* Bestek
* Saus

Partypan compleet

Deze partypan kan op de 1e en 2e kerstdag  
vanaf 12:30 tot 13:00 uur opgehaald worden in 
onze winkel op de Dreiumme 53, Warnsveld.

lekker, vers en ambachtelijk

Niek en Marianne van Hunen

Nergens beter
en goedkoper!

Vanaf 8 pers.  
(te vermeerderen  

met 2 pers.)

9.99
per persoon



       

Haas
Hele haas 12,50  per kilo
Hazenbout 6,25  per stuk
Hazenrug 32,50  per kilo
Hazenrugfilet 45,00  per kilo
Hazenpeper vlees (achterbout) 21,95 per kilo
Hazenpeper kant-en-klaar 9,50  per 500 gram

Ree
Reerug 39,95 per kilo
Reebout 23,95 per kilo
Reebiefstuk 45,00  per kilo
Reepoulet 19,95  per kilo

Hert
Hertenbiefstuk geportioneerd 29,95  per kilo
Hertenbiefstuk aan 1 groot stuk 35,00  per kilo
Hertenrollade 19,95  per kilo
Hertenpoulet 17,50  per kilo
Herten rugfilet  dagprijs

Wild zwijn
Wild zwijn rugfilet 39,50  per kilo
Wild zwijn poulet 18,50  per kilo
Wild zwijn achterbout 19,95  per kilo
Wild zwijn coteletten 23,50  per kilo
Wild zwijn rollade 28,50 per kilo

Diversen wild
Wild konijn heel    Op bestelling
Tam konijn heel     10,50  per kilo
Tam konijnenbout   15,95  per kilo
Tamme barbarie eend 10,99  per kilo
Tamme eendenfilet   22,50  per kilo
Parelhoen heel     9,95  per kilo
Parelhoen filet   22,50  per kilo
Struisvogelbiefstuk 49,50 per kilo
Tamme gans     10,50  per kilo
Wilde eend     10,50  per stuk

Wilde eendenfilet   35,00  per kilo
Fazant heel   12,50  per stuk
Fazant filet   29,90  per kilo
Wilde duif heel     4,95  per stuk
Wilde duif filet     4,95 per paar
Kwartels     12,00  per 4 stuks

Kip
Maïskip     8,50  per kilo
Scharrelkip    9,95  per kilo
Soepkip     6,99  per kilo
Kiprollade     9,50  per stuk

Gegrilde producten
Gegrilde kiprollade     10,50  per stuk
Gegrilde kip     5,50  per stuk
Gegrilde drumsticks     9,50  per kilo
Gegrilde kippelingen   14,50  per kilo
Gegrilde borrelsticks/kluifjes/vleugels     9,50  per kilo
Gegrilde poten     1,50  per stuk
Gegrilde spare-ribs   13,95  per kilo
Gegrild tapas kip   14,50  per kilo
Gegrilde mini balletjes   14,50  per kilo
Gegrilde kippenlever met spek 19,95 per kilo
Gegrilde kipdijfilet met spek 18,95 per kilo
Gegrilde mini satéstokjes 16,95 per kilo

Kalkoen
Kalkoen heel     9,95  per kilo
Kalkoendij     8,95  per kilo
Kalkoendrumstick     7,95  per kilo
Kalkoenpoot     8,95  per kilo
Kalkoendij rollade     10,50  per kilo
Kalkoenfiletrollade   11,50  per kilo
Kalkoenfilet   11,50  per kilo
Kalkoenhaasjes   14,50  per kilo
Kalkoenschnitzels   12,50  per kilo
Kalkoendijfilet     9,50  per kilo

Borrelsticks, mini saté, honey pops,  
kluifjes, kiptapas en mini balletjes.

Klein (80 stuks)  29,95
Groot (150 stuks)  53,95

Kalkoen gevuld met een gekruide farce 
van kipgehakt, rozijnen/abrikoos en 
champignons in een braadzak.
(± 3500 gram)
Per kilo 11,95

Te bestellen vanaf 2 personen.
Haas rugfilet, hertenbiefstuk, reebiefstuk  
en fazantfilet.

Prijs per persoon 8,95

Te bestellen vanaf 2 personen.
Kipschnitzel, kipfilet, kalkoenschnitzel, 
kipburger en kipsaté.

Prijs per persoon 5,50

Te bestellen per schaal.  
Varkenshaas, runder biefstuk, saté stokjes, 
kipfilet, wild biefstuk, kalkoenschnitzel en 
varkens schnitzel. Schaal voor 4 personen.
Prijs per schaal (± 1200 gram) 37,50

Kalkoenrollade gevuld met een gekruide 
farce van kipgehakt, rozijnen/abrikoos  
en champignons in een braadzak.  
(± 1800 gram)
Per stuk 22,50

Mooi opgemaakt op schaal.
(± 2000 gram)

Prijs per schaal  35,00

Borrelsticks, mini saté, honey pops, 
kiptapas, lever met spek en kluifjes.

Klein (80 stuks)  29,95
Groot (150 stuks)  53,95

Mini saté, mini balletjes, kluifjes, 
kiptapas, borrelsticks en kippeling.

Klein (80 stuks)  24,95
Groot (150 stuks)  46,95

Partypan Nicolet

Kalkoen du chef

Gourmet wild

Partypan nr. 10

Kalkoenrollade 
du chef

Gourmet kip

Partypan nr. 13

Kerstsalade

Gourmet assorti

Voor de partypan rekenen wij 50,- borg. Deze dient bij ophalen contant betaald te worden. Bij inleveren krijgt u deze weer terug. 
Wij kunnen gewichten met de kerstdagen niet garanderen. Wilt u zelf uitzoeken, kom dan eerder in de winkel en vries het in. 

Zondag 22 december is onze winkel open, maar dan kunnen er geen bestellingen opgehaald worden.




