
9. Kluifjespan 
voor €  35,- 

40 borrelpootjes  
+ 20 vleugels  
+ 20 hotwings 

6. Hapjes-
Partypan 

90 stuks voor €40,- 
15 borrelpootjes  

15 vleugels of hotwings 
15 plakjes grillworst 

15 plakjes rollade 
15 gehaktballetjes 

15 honeypops 

   7. & 8. 
Partypan Luxe 

7. 60 stuks voor € 35,- 
6 stuks van alle onderstaande hapjes 

8. 90 stuks voor € 50,- 
10 gehaktballetjes +10 knabbelspek 
10 gehaktrolletjes +10 grillstengels 
10 kipsatéstokjes + 8 plakjes rollade 

8 botjes spareribs + 8 vleugels 
8 stukjes kippeling +8 dipkips 

10. Pulled 
chicken/

kippelingpan 
voor €   37,50 

2,5 kg Pulled Chicken 
of 2,5 kg kippeling of 

1250 gr. Pulled Chicken 
+1250 gram Kippeling 

11. Spareribs-
pan voor €  37,50 
1250 gram pittige              

+ 1250 gram  
zoete spareribs  
per botje gesneden 

Gehaktballen 
30 kipgehaktballen  

in jus € 42,50 
30 kipgehaktballen  
in satésaus € 45,- 

Rademaker’s Poeliersbedrijf 
Uw kip-, grill- en hapjesspecialist 
Constantijnstraat 19, 7442 MC Nijverdal, www.poeliernijverdal.nl 

0548-612771 

Pannen zijn in 
bruikleen. 

Ophalen van 
de bestelling  
na 9.30 uur.. 

Nasi Bami 
pan € 9,- p.p. 
Nasi, bami, satésaus, 

pangang-, of ketjapsaus 
met gehakt-
balletjes en 
mini-saté 

Stamppotpan  
€ 9,- p.p. 

3 soorten stamppot, 
 speklapjes, jus  
en rookworst 
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13. Smul-
schaaltje  
voor €   20,- 

Geschikt voor de magnetron 
15 gehaktballetjes 
+ 15 kipsatéstokjes 

+ 10 plakjes grillworst 
met saté- en ketjapsaus 

12. Satépan 
voor € 37,50 

30 stuks satéstokjes in 
saus van 50 gram 

Óf 50 stuks satéstokjes  
in saus van 30 gram  



4. Eigen hapjes standaard 
75 stuks voor €  35,- 

Ook verkrijgbaar per 40 stuks voor € 20,- 
 

2 x 9 plakjes rollade           8 dipkips 
   8 honeypops    8 bali saté 

       8 knabbelspekjes       8 plakjes grillworst 
  8 balletjesspiesjes          8 grillstengels 

5. Eigen hapjes luxe 
± 90 stuks voor € 37,50 

50 hapjes + 2 gesneden rollades (± 40 plakjes)  
 

10 plakjes grillworst        
10 knabbelspekjes                 2 rollades in plakjes  
10 grillstengels            Keuze uit: 
10 balletjesspiesjes             Kipfilet, Kalkoen, Twentsche 
10 honeypops         Mosterd-dille, Boerenborrel, Smokey 

1. Royale Hapjesschotel  
Nijverdal 

40 stuks voor € 34,- 
Verkrijgbaar vanaf minimaal 32 stuks! 

 

32 stuks = 28,50 48 stuks = 40,80 , 56 stuks = 47,60 
 

- Kaas met druifje - Droge worstrolletje met olijfje 
- Kaas met komkommer- Hamrolletje met asperge  
- Boterhamworst augurk - Cervelaatworst augurk 
- Stokbroodje met brie en walnoot - Gevuld eitje 

3. Twents tapasschaaltje 
80 kleine hapjes voor € 22,50 

Grillworst, gehaktballetjes, kippeling, kipsaté,  
cowboyvlees, knabbelspekjes, gehaktrolletjes,  

droge worst en 2 soorten blokjes kaas 

2. Luxe Hapjesschotel  
Nijverdal 

40 stuks voor € 40,- 
Verkrijgbaar vanaf minimaal 32 stuks! 

 

32 stuks = 32,- 48 stuks = 48,- , 56 stuks = 56,- 
 

- Kaas met mandarijn - Stokbroodje gerookte kipfilet  
-Gevuld eitje - Mozzarella tomaat basilicum spiesje 

- Monchourolletje - Gevuld tomaatje met salade  
- Runderrookvlees met ei- Wrap zalm-roomkaas   

 Bestellen kan tot een dag van tevoren in de winkel of telefonisch tot 17.00  

of via www.poeliernijverdal.nl tot 16.00 uur.. 
 

Op de ophaaldatum staat het voor u klaar vanaf 9.30 uur.. 0548-612771 


