HOE WERKT DEZE BESTELLIJST?

UW GEGEVENS

Voor de allerlekkerste stamppotten bent u bij
topslager/traiteur Nooteboom aan het goede adres.

Naam:

1.
2.

Adres:

3.
4.

Vul allereerst hiernaast uw gegevens in.
Bekijk vervolgens onze mogelijkheden. Wilt u één
van onze stamppot buffetten bestellen dan
gaarne 4 dagen van tevoren, zodat wij er
voldoende zorg aan kunnen besteden.
U kunt de bestellijst e-mailen of afgeven bij de
slagerij.
Heeft u nog vragen? Wij staan graag voor u
klaar!

……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ophaaldatum:
Tel.nummer:

……………………………………
……………………………………

STAMPPOTBUFFET BASIC
§
§
§

Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
v.a.15 personen € 11,95 p.p.

Aangevuld met:
§ Rookworst
§ Spekjes
§ Speklapjes
§ Gehaktballetjes

Inc. gebruik borden, bestek
en schoonmaakkosten.
Meerprijs bezorgen/ophalen
€ 25,00

Met jus en zuren

STAMPPOTBUFFET ZUPPELD
§
§
§
§
§

Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Goulash
Hachee

Aangevuld met:
§ Rookworst
§ Speklapjes
§ Gehaktballetjes
§ Spekjes

Met jus en zuren

v.a. 15 personen € 13,50 p.p.
Incl. gebruik borden, bestek
en schoonmaakkosten.
Meerprijs bezorgen/ophalen
€ 25,00

STAMPPOTBUFFET BOURGONDISCH
§
§
§
§
§
§

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijviestamppot
Goulash
Hachee

Aangevuld met:
§ Rookworst
§ Speklapjes
§ Gehaktballetjes
§ Spekjes
§ Karbonade zonder been
§
Spareribs

v.a. 20 personen € 14,95 p.p.
Incl. gebruik borden, bestek en
schoonmaakkosten.
Meerprijs bij bezorgen/halen

€ 25,00

Met jus, en zuren

STAMPPOTBUFFET DE DELLEN
§
§
§
§
§

Boerenkool
Hutspot
Zuurkool
Andijviestamppot
Hachee (met krielaardappeltjes en rode kool)

Aangevuld met:
§ Rookworst
§ Gebraden speklapjes
§ Gebakken spekjes
§ Spareribs
§ Gebraden gehaktballetjes

* Gegrilde drumstick
* Karbonade zonder been
* Gebraden kipfilet
* Smulrol

Vanaf 40 personen
Prijs per persoon € 17,50
Meerprijs
bezorgen/ophalen
€25,00

Met jus en zuren.

Bovenstaande buffetten kunnen ook worden bezorgd tegen bezorgkosten.
De buffetten kunnen geleverd worden met borden, bestek, servetten en apparatuur.

Zie onze verhuurlijst.

CONTACTGEGEVENS
Adres:

Zuppeldseweg 8
8181 NH Heerde

Bankreknr:

NL83RABO0326527915

Tel:

0578-691853

E-mail:
Website:

info@topslager-nooteboom.nl
www.topslager-nooteboom.nl

