Dé eetwinkel voor iedereen

BUFFETTEN BESTELLIJST

Wil je zelf je buffet ophalen en warm maken? Dat kan en mag natuurlijk. Je krijgt van ons de au bain- marie apparatuur
voor het warm maken en warm houden van de gerechten mee. Of kies voor een all-in buffet inclusief borden, bestek en
servetten bezorgd op jouw adres. Na afloop van je feestje halen wij in overleg met jou onze spullen weer bij je thuis op.

Buffet Eskerplein

Buffet Ten Velde

(vanaf 5 personen)

(vanaf 15 personen afhalen / vanaf 20 personen all-in)

• Gebakken aardappels
• Kippeling
• Saté met satésaus
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Rund- en kip salade
• Rauwkost
• Stokbrood
• 2 soorten saus en kruidenboter

• Gebakken aardappels
• Warme groente
• Spareribs
• Saté met satésaus
• Kippeling
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Kipfilet met peperroomsaus
• Caribbean (kipdijvlees met ui, paprika en champignons)
• Rund- en kip salade
• Rauwkost
• Stokbrood
• 2 soorten saus en kruidenboter

€ 12,00

Afhalen per persoon

Broodjes Buffet
• Beenham voor één broodje
• Shoarma voor één broodje
• Rauwkost
• Knoflook en beenhamsaus
•A
 pparatuur om het warm te maken en te houden.
U hoeft alleen de broodjes nog te regelen.

€ 4,50

Afhalen per persoon

Buffet Sluitersveld
(vanaf 10 personen afhalen / vanaf 20 personen all-in)

• Gebakken aardappels
• Gehaktballetjes in ketjapsaus
• Kippeling
• Saté met satésaus
• Gegrilde kippenpootjes
•C
 aribbean (kipdijvlees met ui, paprika
en champignons)
• Rund- en kip salade
• Rauwkost
• Stokbrood
• 2 soorten saus en kruidenboter
Afhalen per persoon
All-in per persoon
Uitbreiding met soep naar keuze

Poelier ten Velde,
Eskerplein 19, 7603 WH Almelo

Afhalen per persoon
All-in per persoon
Uitbreiding met soep naar keuze

Buffet Indisch
(vanaf 10 personen afhalen / vanaf 20 personen all-in)

• Bami
• Nasi
• Saté met satésaus
• Caribbean (kipdijvlees met ui, paprika en champignons)
• Ajam ketjap
• Ajam pangang
• Kantonese schotel (kipfilet met paprika, ui en
komkommer in een zoete saus)
• Mini loempia’s
• Atjar tjampoer
• Kroepoek
Afhalen per persoon
All-in per persoon
Uitbreiding met soep naar keuze

€ 12,50
€ 16,50
€ 2,50

0546 49 29 39

€ 16,50
€ 19,50
€ 2,50

info@poeliertenvelde.nl

€ 12,50
€ 15,00
€ 2,50

Dé eetwinkel voor iedereen

BUFFETTEN BESTELLIJST

BESTELLIJST
Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Datum:

Tijd:

Producten:

Aantal personen:

Buffet Eskerplein (afhaal vanaf 5 persoonen)		

€ 12,00

Broodjes Buffet		

€ 4,50

Buffet Sluitersveld (afhaal vanaf 10 personen)		

€ 12,50

Buffet Sluitersveld all-in (vanaf 20 personen)		

€ 16,50

Buffet Ten Velde (afhaal vanaf 15 personen)		

€ 16,50

Buffet Ten Velde all-in (vanaf 20 personen)		

€ 19,50

Buffet Indisch (afhaal vanaf 10 personen)		

€ 12,50

Buffet Indisch all-in (vanaf 20 personen)		

€ 15,00

Uitbreiding met soep naar keuze		

€ 2,50

Totaal:

Bijzonderheden:
				

Totaalprijs:
Betaald:
Ja

Poelier ten Velde,
Eskerplein 19, 7603 WH Almelo

0546 49 29 39

info@poeliertenvelde.nl

Nee

