De feestpan is het party/catering
onderdeel van Poelier Ofwegen en is
de culinaire verrassing tijdens een
verjaardag, bedrijfs of familiefeest.
De feestpan is zeer eenvoudig in
gebruik en is bovenal erg lekker!

Feestpan Populair
Ongeveer 90 stuks hapjes
in alubak bestaande uit:
Kipkluifjes, kipballetjes en
mini-kipspiesjes

Per pan

28,95

Voor ongeveer 10 personen.
Borg per pan €20,-.

Feestpan Medium

Feestpan zonder botjes

Per pan

Ongeveer 80 stuks
hapjes bestaande uit:
Kipballetjes, mini-satés en
kipspiesjes

38,95

Borg per pan €20,-.

Per pan

Ongeveer 90 stuks
hapjes bestaande uit:
Kipkluifjes, kipballetjes,
mini-satés en kipspiesjes

33,95

Voor ongeveer 10 personen.
Borg per pan €20,-.

Feestpan Large
Ongeveer 150 stuks
hapjes bestaande uit:
Kipkluifjes, kipballetjes,
mini-satés en kipspiesjes

Per pan

49,95

Voor ongeveer 15 personen.
Borg per pan €40,-.

Bami- of nasipan
2 kilo kipbami of nasi met
kipballetjes en mini-spiesjes

Per pan

22,95

Voor ongeveer 8 à 10 personen.
Borg per pan €20,-.

Extra aanvulling
Heerlijke stukjes spareribs,
licht zoet afgesaust
Geleverd in ovenschaal

Per kilo

14,50

Poelier Ofwegen
Herenhof 42, 2402 DM Alphen aan den Rijn, Telefoon 0172-440674, www.poelierofwegen.nl

Salades en sauzen

Feestpan oigp?
zondag nod

Kipsalade met tomaatjes en komkommer
Per stuk

10,95

De lekkerste satésaus
500 gram

3,95

U heeft de mogelijkheid om
de pan op te halen om
12.00 uur (o.v.b.)

Borrelschaal voor in de oven

Feestbuffet

Ongeveer 30 stuks bestaande uit:
kipballetjes, kluifjes, hotwings, spareribs
en mini-satés

Voor 8-10 personen bestaande uit:
1 stuks hapjespan (ongeveer 90 stuks hapjes)
1 stuks bami of nasi pan
1 stuks fruitsalade
1 stuks kipsalade
3 soorten saus

Voor ongeveer 3 a 4 personen.
15 minuten in de oven op 180oC.

Per schaal

13,95

Gebruik
De pan warmt zichzelf op, makkelijker kan
niet! Voor het opwarmen doet u een half
kopje water in de pan. U warmt de pan
ongeveer 30 minuten op 1 met de deksel
erop, de pan warmt op als het lampje brand.
Als het evt. te hard gaat zet u de knop lager
of op min. Tijdens het opwarmen de inhoud
even keren. Na het opwarmen zet u de pan uit of op min. De
bami- en nasipan werkt hetzelfde maar hierbij schept u de
inhoud regelmatig om totdat het goed warm is. Gebruik a.u.b.
geen metalen voorwerpen en scherp bestek, dit beschadigd
onze pannen!

Schoonmaken
Na gebruik is de pan eenvoudig te reinigen met keukenpapier
of een vochtige doek met een druppel afwasmiddel. Bij het niet
enigszins schoon inleveren zijn wij helaas genoodzaakt E5,00
met de borg te verrekenen. Veel eetplezier met uw feestpan!

79,95
Voor ongeveer 10 personen.
Borg per pan €40,-.

Bestelling
Uw reservering graag 2 dagen van te voren opgeven
Vul hier uw gegevens in:
Naam:
Adres:
Tel.nr.:
Maak hier uw keuze:
Koude bijgerechten/salades
Feestpan Populair
Kipsalade
Feestpan Medium
Satésaus
Feestpan Large
Feestpan zonder botjes
Bami- of nasipan
Feestbuffet
Partyschaal
Afhaal datum:

