Surinaams Buffet Catering
Bedrijvencentrum Hakfort
Bullewijkpad 21
1102 LB Amsterdam

Tel: 020-6090966
mobiel:
e-mail: info@surinaamsbuffet.nl
www.surinaamsbuffet.nl
facebook.com/surinaamsbuffetcatering

ABN-Amro: NL63ABNA0601142764
BTW-nr.: 088298292B01
KvK: 33214234
Prijzen zijn per stuk en inclusief 9% BTW. Geldig vanaf 01-01-2019 tot en met 31-12-2019
(prijswijzigingen voorbehouden)

Borrelhapjes
Let u aub op de minimum bestelhoeveelheid per produkt. Het minimumbestelbedrag per order bedraagt € 40,00. Alle hapjes
worden op temperatuur geleverd op ecologische palmblad serveerschalen en in piepschuim isolatieboxen. U kunt de hapjes na
ontvangst meteen uitserveren. De isolatiebox houdt de hapjes ca. anderhalf uur op temperatuur.
Alle kip en vlees die wij gebruiken is halal, tenzij anders aangegeven.

Koud (kamertemperatuur)
1025 Gebakken banaan met guacamole en
chiligarnaal, (min. 20 st.)
902 Gevulde eieren (min. 20 stuks)
991 Komkommer met gerookte zalm en
roomkaas (per 24 st.)
1024 Amusebakje petjil met gebakken tempé,
pindasaus (min. 20 st.) (Vegan)
1013 Surinaamse Huzarensalade met rode biet
en kip, in amusebakjes (per 24 st.)
1014 Surinaamse huzarensalade met rode biet
en rivierkreeftjes, (min. 24 st.)
Warme hapjes
985 Pomkroketjes met saus (min. 20 st.)
1007 Bitterballetjes van tajerblad met Surinaamse kiprookworst, dipsaus (min. 20)
941 Minibara's met chutney (min. 20 st.)
(Vegan)
911 Bakkeljauw-fritaballetjes met dipsaus
(min. 20 st.)
905 Surinaamse kippasteitjes (min. 15 st.)
937 Surinaamse vegetarische pasteitjes
(min. 10 st.)

€
Aantal:
1,75

906 Kipsaté met pindasaus (per stuk)
(min. 20 st. en per 5 st. vermeerderen)
943 Surinaamse loempia met ketjap kip
en saus (min. 20 st., formaat ca. 4 x 10 cm.)
904 Surinaams vleesbroodje (kipgehakt)
(min. 20 st.)
946 Rotirolletjes met kip (min. 18 st. en
per 6 vermeerderen)
947 Rotirolletjes vegetarisch (min. 12 st. en
per 6 vermeerderen)(Vegan)
948 Samosa vegetarisch met dipsaus
(min. 20 st.)

1,10
1,35
1,90
1,45
1,85

1,35
1,15
1,10
0,95
1,45
1,30

Minipistoletjes
730 Minipistoletje pom kip (min. 15 st.)
710 Minipistoletje pom vegan
(min. 10 st.)
715 Minipistoletje hete kip of kerriekip
(min. 15 st.)
733 Minipistoletje bakkeljauw
(min. 15 st.)
751 Minipistoletje Javaanse tempé
(min. 10 st.)

Leveringsvoorwaarden
Bezorgen gebeurt in overleg en indien de planning het toelaat.
Voor bestellingen binnen Amsterdam ZO, Diemen en Duivendrecht
betaalt u 5 euro bezorgkosten.
Voor bestellingen in de rest van Amsterdam rekenen wij 10 euro
bezorgkosten. Voor bestellingen buiten Amsterdam rekenen wij € 0,50
per gereden kilometer.
De gebruikte isolatieboxen worden één keer per week opgehaald (in
Amsterdam).

Naam:
Bedrijf:
Datum:
Tijd:
Bezorgadres:
Factuuradres:

Tel:
Handtekening:

€
Aantal:
1,65
1,75
0,95
1,30
1,20
1,45

1,75
1,50
1,75
1,75
1,50

