
     Plak hier het witte of gele  nr: Plak hier het witte of gele nr: 

 

Gourmet bestellijst  

aangenomen  door:                                        

 Complete gourmetschotels                         

bestaan uit plakjes:                 

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 

kalfsvlees, mini hamburgertjes, 

mini slavinkjes,(1 pp) mini saté. 

u heeft keuze uit een schotel voor: 

2 personen=  +/- 500 gram.                                                

3 personen = +/- 800 gram                                            

4 personen= +/- 1000 gram 

……………X 2 personen                                

…………...X 3 personen                                            

............ . X 4 personen   

 Kindergourmetschotels   met 

daarop:          Mini slavinkjes, mini 

hamburgertjes, kipfilet.  

de schotels wegen +/- 400 gram. 

…………….X kindergourmetschotel 

 Fondue schotels                bestaan uit 

blokjes:                                     

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 

kalfsvlees, gehaktballetjes. 

U kunt bij ons uw fondue schotel op maat 

bestellen. Wij gaan uit van +/- 250 gram vlees per 

persoon. 

...................X personen of gram fondue schotel. 

Hoort er bij deze bestelling een andere bestellijst?   

JA nr:    /NEE 

bestelling nr:  

 

Wilt u extra aanvulling bij uw schotel of zelf 

uw gourmet samenstellen, dat kan met de 

losse bakjes.                                                       

De bakjes wegen +/- 200 gram of er zitten 6 stuks 

in. 

Kies uit:  aantal bakjes:  

○ Biefstuk  ..............       

○Kipfilet  ..............        

○ Kalfsvlees  .............         

○ Varkenshaas  .............         

○ Shoarma  ..............        

○ Saté mini(varkenshaas) ..............        

○ Kipsaté mini  ..............        

○ Hamburgertjes  ..............        

○ Slavinkjes  ..............        

○ Gemarineerde biefstuk ..............        

○ Gemarineerde varkensfilet……. ........ 

○ Gemarineerde kipfilet ...................... 

○ Gemarineerde lamsfilet ...................... 

○ Mini worstjes  ...................... 

○ Gekruide speklapjes ..................... 

○ Ossenhaas  ...................... 

○ Lamsracks gemarineerd ....................... 

○ Gekruide tartaar .................... 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnr.: 

Afhaaldatum:  tijd:           

    

 

Gourmet bestellijst  

aangenomen  door:   

 Complete gourmetschotels                      

bestaan uit plakjes:                                         

Biefstuk, varkenshaas, kipfilet, 

kalfsvlees, mini hamburgertjes, 

mini slavinkjes, mini saté. 

u heeft keuze uit een schotel voor: 

2 personen =  +/- 500 gram.                               

3 personen +/- 800 gram.                                  

4 personen  =/-1kilo. 

………………..X 2 personen                                                

……………….X 3 personen                                                  

……………….X 4 personen 

 Kindergourmetschotels met daarop:             

Mini slavinkjes, mini 

hamburgertjes, kipfilet. de schotels 

wegen +/- 400 gram. 

……………….X kindergourmetschotel 

 Fondue schotels           bestaan uit 

blokjes:     Biefstuk, varkenshaas, 

kipfilet, kalfsvlees, gehaktballetjes.  

U kunt bij ons uw fondue schotel op 

maat bestellen. Wij gaan uit van +/- 250 

gram vlees per persoon. 

..................X personen of gram  fondue schotel. 

Hoort er bij deze bestelling een andere bestellijst?   

JA nr:    /NEE 

bestelling nr:     

 

 

Wilt u extra aanvulling bij uw schotel of zelf 

uw gourmet samenstellen, dat kan met de 

losse bakjes.                                                       

De bakjes wegen +/- 200 gram of er zitten 6 stuks 

in.                                                                         

Kies uit:  aantal bakjes:  

○ Biefstuk  ..............        

○ Kipfilet  ..............        

○ Kalfsvlees  .............         

○ Varkenshaas  .............         

○ Shoarma  ..............        

○ Saté mini(varkenshaas) ..............        

○ Kipsaté mini  ....................        

○ Hamburgertjes  ...................    

○ Slavinkjes  ..................    

○ Gemarineerde biefstuk ....................  

○ Gemarineerde varkensfilet…….......... 

○ Gemarineerde kipfilet ...................... 

○ Gemarineerde lamsfilet ...................... 

○ Mini worstjes  ...................... 

○ Gekruide speklapjes ..................... 

○ Ossenhaas  ...................... 

○ Lamsracks gemarineerd ....................... 

○ Gekruide tartaar .................... 

 Naam: 

Adres: 

Telefoonnr.: 

Afhaaldatum:  tijd: 

   


