STAMPPOT-BUFFET
0
€ 12,5

P.P.

vanaf 15 personen keuze uit 2 stamppotten
+ keuze uit 2 vleesgerechten.
vanaf 30 personen keuze uit 3 stamppotten
+ keuze uit 3 vleesgerechten
Voor enkele gerechten geldt een meerprijs

Geef hieronder uw keuze aan:
STAMPPOT
meerprijs p.p.
 boerenkoolstamppot
 zuurkoolstamppot
 rodekoolstamppot
 hutspot
 spinaziestamppot
 witlofschotel
+ 1,00 p.p.
VLEESGERECHTEN
 gebraden gehaktballen
 rundvlees hachee
 rookworst
 gegrilde kippenbout
 spareribs zoet
 spareribs pikant
 beenham gesneden
in honing-mosterd saus
 gegrilde kipfilet spies
 gebraden snack balletjes

+ 2,00 p.p.
+ 2,00 p.p.
+ 1,00 p.p.

OVERIGE
 warmhoud apparatuur
 jus uit eigen keuken
 uitgebakken spekblokje
 borden, bestek en servetten

gratis
gratis
+ 0,50 p.p.
+ 0,50 p.p.

Totaal prijs

per pers.

Bezorgen in regio GRATIS.
Aantal personen

personen

Uw gegevens:
Uw naam:
Adres:

Dekkers
Hogestraat 36-2, Druten
Tel. 0487-512260
www.dekkers.keurslager.nl

Telefoonummer:
(Na afloop van uw feestje ophalen van
warmhoudapparatuur etc. € 15,-).

KOUD WARM BUFFET
0
€ 12,5

Vanaf 15 personen keuze uit 2 maaltijd gerechten + keuze uit 2 vlees gerechten.
Vanaf 30 personen keuze uit 3 maaltijd gerechten + keuze uit 3 vlees gerechten.
Voor enkele gerechten geldt een meerprijs.

Geef hieronder uw keuze aan
MAALTIJD
 Rijst neutraal
 Nasi goreng
 Bami goreng
 Lasagne bolognese
 Aardappelgratin
 Zalm gratin
 Mexicaanse aardappel wedges
 Rundvlees salade rijkelijk gegarandeerd
 Zalm salade met 4 soorten vis gegarneerd
VLEES GERECHTEN
 Snackballetjes in ketjapsaus
 Gegrilde drumsticks piri piri
 Reuze kipsate in sate saus
 Varkens fricandeau in roomsaus
 Kip pilaf met perzik
 Kip teriyaki saus
 Gegrilde babi Pangang







meerprijs p.p.

+ € 1,- per persoon
+ € 1,50 per persoon

+ € 1,- p.p. Beenham in honing mosterdsaus
+ € 2,- p.p. Biefstuk puntjes in pepersaus
+ € 2,- p.p. Varkenshaas en champignonsaus
+ € 2,- p.p. Spareribs zoet
+ € 2,- p.p. Spareribs pittig

Standaard wordt uw buffet aangevuld met:
 Gesneden stokbrood = inbegrepen
 Kruidenboter = inbegrepen
 Huisgemaakte rauwkost salade = inbegrepen
 Warmhoud apparatuur gratis
 Borden, bestek en servetten + € 0,50 p.p.
Totaal prijs

per pers.

Bezorgen in regio GRATIS.
Aantal personen

personen

Uw gegevens:
Uw naam:
Adres:
Telefoonummer:

(Na afloop van uw feestje ophalen van warmhoudapparatuur etc. € 15,-).

P.P.

