Ouderwets gezellig, veel variatie
en thematisch aangekleed.

STAMPPOT
FOLDER

Volledig verzorgd | Stamppotten | Soep | Vlees | Dessert

Hoe werkt dit systeem

Keuze mogelijkheden

Afhankelijk van het aantal personen, maakt u op de volgende bladzijde de keuzes van de
gewenste stamppotten en vleessoorten. U kunt uitbreiden naar wens met zowel stamppot,
vlees, soep of bijgerechten. Jus is inbegrepen. Wij gaan uit van ± 800 gram per persoon.

Stamppotten
Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijvie
Blote billetjes in het gras
Brabante rode kool
Zeeuwse witte kool
Twentse groene kool
Oma’s pot
Gelderse hete bliksem
Jachtschotel
Brusselseschotel
Gegratineerde spruitjes

Aantal personen
10 tot 20 personen

Beschrijving
2 soorten stamppot
2 soorten vlees
Diverse soorten tafelzuur

21 tot 30 personen

3 soorten stamppot
3 soorten vlees
Diverse soorten tafelzuur

31 tot 50 personen

4 soorten stamppot
4 soorten vlees
Diverse soorten tafelzuur

50 personen of meer

5 soorten stamppot
5 soorten vlees
Diverse soorten tafelzuur

€ 14,25 per persoon
(€15,53 p.p. incl. btw)

Uitbreiding buffet
Aantal personen
Stamppot per soort
Soep
Appelmoes / stoofperen
Roggebrood met spek
Tafelzuur

Prijs
€5,00 per persoon (€5,45 p.p. incl btw)*
€2,50 per persoon (€2,73 p.p. incl btw)*
€1,00 per persoon (€1,09 p.p. incl btw)*
€1,00 per persoon (€1,09 p.p. incl btw)*
€1,00 per persoon (€1,09 p.p. incl btw)*

De uitbreiding van stamppotten is inclusief extra vlees en tafelzuren.

Aardappel, rauwe andijvie, uitgebakken spekjes
Aardappel, zoute snijbonen, witte boontjes
Aardappel, rode kool, stukjes appel
Aardappel, witte kool, uitgebakken spekjes
Aardappel, groene kool, gebakken ui, spekjes
Aardappel, zuurkool, ui, wortel, prei
Aardappel, zoete appeltjes, witte boontjes
Rundvlees, aardappel, uien, appel, nootmuskaat
Witlof, ham, kaas uit de oven
Spruiten met kaas uit de oven

Vlees mogenlijkheden
Pannegies (Geldersche lamsstoofschotel)
Bourgondische rundvleesschotel
Draadjesvlees dikke rib
Rookworst grof
Rookworst fijn
Hachee
Varkenslapje in de jus
Speklappen
Gehaktbal in de jus
Gekookt spek
Gegrilde krabbetjes
Schouderkarbonades
Uitgebakken spekjes
Braadworst

Dessert
Natuurlijk hoort bij de Hollandse pot een Hollands dessert, U kunt op de volgende bladzijde
uw keuze maken uit diverse dessert lekkernijen. De hoeveelheid is afhankelijk van het aantal
personen. ± 180 gram per persoon.
Aantal personen
10 tot 20 personen
21 tot 30 personen
31 tot 50 personen
50 personen of meer

€ 6,95 per persoon
(€7,58 p.p. incl. btw)*

Aantal keuzes
5 soorten
6 soorten
7 soorten
8 soorten

Dessert lekkernijen
Boerenjongens
Boerenmeisjes
Vanille vla
Hopjesvla
Boeren yoghurt
Griesmeelpudding met bessensap
Hangop
Boerenroomijs
Bowl (met of zonder alcohol)
Kleine glaasjes met advocaat en slagroom
Rijstebrij
Slagroom

Tafelzuren
Azijn
Augurken
Zilveruitjes
Mosterd grof
Mosterd fijn
Amsterdamse uien
Soepen
Erwtensoep
Bruine bonensoep
Goulashsoep
Soep naar keuze

Voorwaarden
Algemene voorwaarden
Minimale afname van de stamppot buffetten is tien personen. Voor groepen minder dan tien personen
zijn er vanzelf sprekend ook mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.
Indien gewenst kunnen wij tegemoetkomen aan uw vegetarische, dieët of geloof
gerelateerde wensen.
De buffetten zijn inclusief het opmaken van uw buffettafel.
Borden, bestek, het uitserveerbestek en servetten zijn inbegrepen (deze mogen vuil retour).
Professionele begeleiding is op aanvraag mogelijk.
Wij werken en transporteren 100% H.A.C.C.P. gecontroleerd.
De food prijzen zijn exclusief 9% btw.
Cateringaanvragen op zondagen zijn in overleg.
Transport en bezorging
Voor bezorging van de buffetten berekenen wij servicekosten (bezorgen, plaatsen en
ophalen). De servicekosten bedragen €1,00 per gereden kilometer (exclusief 21% btw).

Stamppot bestellen
Naam besteller:.......................................................................................................................................
Adres besteller:.......................................................................................................................................
Postcode besteller:..................................................................................................................................
Telefoonnummer besteller:......................................................................................................................
E-mailadres:............................................................................................................................................
Bezorgdag:..............................................................................................................................................
Tijdstip:....................................................................................................................................................
Aantal personen:.....................................................................................................................................
Keuze stamppotten:................................................................................................................................
Keuze vlees:............................................................................................................................................
Eventuele uitbreidingen: .........................................................................................................................
Bijzonderheden: .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bedrijfsgegevens:
‘t Pakhuis Catering & Horeca service V.o.f.
Postbus 8182
6710 AD EDE
Pakhuisweg 1a / 3a
6745 XA DE KLOMP
Telefoon
E-mail
Web
KVK nummer
BTW nummer
IBAN

0318-529498
info@t-pakhuis.nl
www.t-pakhuis.nl
09033947
8107.50.995.B01
NL02RABO0377029998

