Keurslager
Stekelenburg maakt
uw feest compleet!
Gourmet de Luxe

Rijkgevulde schotel met zacht en eerlijk vlees:
• Biefstuk
• Varkenshaas
• Kipfilet
• Gemarineerde Runderschnitzel
• Kipfilet In Bacon
• Hamburgertjes
• Gemarineerde Kipfilet
• Gemarineerde varkenshaas (Katenhaas)
300 gram per persoon
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Natuurlijk kunt u bij Keurslager Stekelenburg terecht voor al uw dagelijkse
vlees en vleeswaren, maar wist u dat wij ook uw feest compleet kunnen
maken? Met de Party-pan of het Plateau zet u in één keer een compleet
verzorgde schaal heerlijke snacks op tafel waar u zelf geen omkijken meer
naar heeft.

Kleed uw feest aan met ons Party-Plateau. Dit Plateau is gevuld
met 12 verschillende soorten hapjes en is geschikt voor 15-20
personen (als borrel) of 6-8 personen (als maaltijd).

De Party-pan is een elektrisch
verwarmde pan die u naar
keuze kunt vullen met 6
verschillende soorten hapjes.

U kunt de hapjes nog aanvullen
met sausjes, kruidenboter en
stokbrood. Wij helpen u hier
graag mee.
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Het Party-Plateau bevat:
1. Scharreleisalade
2. Olijven met fetakaas
3. Gerookte kipfilet
4. Bistroworst
5. Rauwkostsalade
6. Kip-kerrie-toastsalade
7. Meloen

8. Parmaham
9. Vis-toastsalade
10. Filet Americain
11. Kruidenboter
12. Rundvleessalade

4250

*

Hoe werkt het

• Plaats de pan op een stevige,
vlakke ondergrond
• Steek de stekker in een
stopcontact en zet de pan (met
de deksel erop) op stand 1
• Na ongeveer 45 minuten zijn
uw hapjes op temperatuur en
kunnen u en uw gasten er
van genieten

Barbecue-Plateau

Om op te letten
• De pan bevat een anti-aanbaklaag.
Gebruik daarom geen metalen en/
of scherp bestek in de pan om
beschadigingen te voorkomen.
• Schoonmaken doet u gemakkelijk met
keukenpapier of een vochtige doek met
een druppel afwasmiddel.
Let op! Dompel de Party-pan nooit
onder water!

Het Party-Plateau is een stoer houten dienblad, gevuld met schaaltjes met
daarin hapjes naar eigen keuze. We bieden u twee verschillende plateaus met
een heerlijke combinatie van salades, koude hapjes, vleeswaren en sauzen.

Party-Plateau

De Party-pan

Wat dacht u van mini saté,
kippeling, spareribs, grillworst,
beenhamstukjes, kleine
gehaktballetjes of kipkluifjes en
nog veel meer. De pan bevat in
totaal ongeveer 140 hapjes en
is daardoor geschikt voor 10-15
personen.

Het Party-Plateau

• U krijgt de pan in bruikleen en betaalt
daarvoor € 35,- borg. Deze borg
krijgt u terug als u de pan schoon en
onbeschadigd terugbrengt.
• De Party-pan leveren wij uitsluitend op
bestelling (reserveren gewenst).

Ons Barbecue-Plateau is ideaal als aanvulling op uw barbecuevlees en
maakt uw BBQ extra bijzonder.
Dit Barbecue-Plateau is geschikt voor ongeveer 10 personen en bevat:
1. Scharreleisalade
5. Joppiesaus
9. Komkommer
2. Rundvleessalade
6. Knoflooksaus
10. Kruidenboter
3. Rauwkostsalade
7. Zigeunersaus
50*
4. Fruitsalade
8. Snoeptomaatjes

39

* U betaalt per Plateau € 25,- borg. Deze ontvangt u natuurlijk retour als u het Plateau schoon
en onbeschadigd inlevert.

