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PARTY PAN
HEEFT U IETS TE VIEREN, VERJAARDAGSFEEST, JUBILEUM, BEDRIJFSBORREL
OF GEWOON EEN GEZELLIG SAMENZIJN MET VRIENDEN OF FAMILIE EN GEEN
TIJD OM VAN ALLES KLAAR TE MAKEN?
DAN IS ONZE PARTY PAN DÉ UITKOMST! HIERMEE MAAKT U HEERLIJKE HAPJES IN 30 MINUTEN KLAAR!

SCHAAL

PARTY PAN

WERKING

De inhoud van de party pan
wordt geleverd in een handige
aluminiumschaal + deksel.

Voor onze party pan vragen
wij een borg van € 30,per pan.

1. Haal de schaal een half

De schaal kunt u in de
koelkast bewaren. De inhoud
is tot 4 dagen houdbaar.

De pan hebben we graag
weer schoon retour.

2. Zet de pan op een stevige

Gebruik geen harde
materialen of schuursponzen
in de pan, hierdoor raakt
deze beschadigd.

3. Zorg ervoor dat de

U kunt er ook voor kiezen
om één party pan op tafel te
zetten en de inhoud te wisselen
wanneer deze op raakt.
Let op: Haal voor gebruik de
plastic deksel van de schaal.

€ 30,- borg per pan

uur van te voren uit de
koelkast.
ondergrond.

aansluiting op de party
pan goed aangesloten is.
Steek de stekker in het
stopcontact.

4. Giet een half kopje water in
de pan.

5. Zet de aluminiumschaal in

de pan en leg de deksel erop.

DE PARTY PAN COMPLEET MAKEN?

ALL-IN

koudeschotel / rauwkosten / kartoffelsalade
stokbrood met kruidenboter / 4 sauzen
min. 4 pers.

OVEN

6. Zet de pan op stand 2 voor

Dat kan met ons all inclusive pakket.
Deze pakketten zijn per persoon bij te bestellen.

€ 7,50 p.p.

25-30 minuten.

7. Schep de pan, waar nodig,
even door om aanbakken
te voorkomen.

8. Smakelijk eten!

Het is ook mogelijk om de inhoud van de schaal op te warmen in de oven. Een party pan is dan
niet noodzakelijk. Verwarm de over voor op 200 °C. Stop de schaal in de oven. Hierna ongeveer
20-25 minuten op 160 °C.

GRILLWORST
SPARE RIBS

KIPSATE
KIPKLUIFJES

SPARE RIBS

- Kip sate mini
- Kip kluifjes zonder botje

- Grillworst plakjes
- Spare ribs

€ 35,- per pan

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

KIPSATE
SPARE RIBS

/ 90 hapjes

ASSORTI

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

/ ± 2 kilo

- Kip kluifjes zonder botje

- Snack balletjes
- Kip sate mini

€ 35,- per pan

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

- Kipshoarma gebraden

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

JAVAANSE
BAMI + SNACKBALLETJES

KIPSHOARMA

- Javaanse bami balletjes
- Snack balletjes
- Spare ribs
- Kip kluifjes zonder botje
- Kip sate mini
- Grillworst plakjes

€ 35,- per pan
SNACKBALLETJES
KIPSATE

KIPKLUIFJES

- Kipsate mini
- Spare ribs

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

- Spare ribs

/ ± 2 kilo

- Javaanse bami balletjes
- Snack balletjes

€ 35,- per pan

/ 90 hapjes

TAPAS
PLATEAU

LEKKER
MAKKELIJK

MAAK UW BORREL COMPLEET
MET ONS HEERLIJK GEVULDE TAPAS
PLATEAU, LUXE MINI BROODJES EN
STOKBROOD MET KRUIDENBOTER.
PLATEAU VOOR 8 PERS. € 85.00
PLATEAU VOOR 12 PERS. € 127.50
BORG VOOR PLATEAU
€ 40.00

WIJ HEBBEN OOK UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN VOOR
VERSCHILLENDE BUFFETTEN EN OPGEMAAKTE KOUDE SCHOTELS.

Onze brochures en prijslijsten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten
worden ontleend aan druk -en zetfouten in prijzen of omschrijving. Prijzen in de winkel zijn leidend.
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