Surinaams Buffet Catering
Bedrijvencentrum Hakfort
Bullewijkpad 35
1102 LB Amsterdam

Tel: 020-6090966/06-45186492
Whatsapp: 06-45186492
e-mail: info@surinaamsbuffet.nl
www.surinaamsbuffet.nl
facebook.com/surinaamsbuffetcatering

ABN-Amro: NL63ABNA0601142764
BTW-nr.: NL001320236B61
KvK: 33214234

instagram.com/surinaams_buffet_catering

Prijzen zijn per stuk en inclusief 9% BTW. Geldig vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2021
(prijswijzigingen voorbehouden)

Borrelhapjes

Wij hanteren een minimum bestelhoeveelheid per item. Het minimumbestelbedrag per order bedraagt € 20,00, exclusief
mogelijke bezorgkosten. Svp minimaal 48 uur van te voren bestellen. Op zondag zijn wij gesloten. U kunt bestellingen wel
eventueel zaterdag koud krijgen en zelf zondag opwarmen. Opwarminstructies worden meegeleverd.
Onze hapjes worden op seveerschaal, warm of koud, geleverd. Het is mogelijk een piepschuim isolatiebox à € 5,00 mee te
bestellen waarin de hapjes ca. anderhalf uur op temperatuur blijven. Wij gebruiken halal vlees, tenzij anders aangegeven.
Betaling:
Particuliere klanten kunnen contant, via pin of via Tikkie betalen. Zakelijke klanten kunnen ook per factuur betalen.

€

Aantal:

 Eénpersoonsborrelbox:

1035 Pomkroketje, kippasteitje, tayerblad-kip- 5,70
bal, fritabal, garnalenstick, met saus
1036 Vegan: minibara, kokoscurrybitterbal,
5,70
pasteitje vega, cassavebolletje tempeh,
Samosa vegan, met sauzen
 Hapjesschaal voor ca. 5 personen:
1040 5 x pomkroket, 5 x kippastei, 5 x fritabal, 27,50
5 x tayerblad-kiprookworstbal,
5 x garnalensticks, met 2 dipsauzen
Borrelhapjes: warm
1007 Bitterballetjes van tayerblad met Surinaamse kiprookworst + saus (min. 10)
1038 Vegan kokoscurry bitterballen met saus
(min. 10 st.)
1041 Kaasballetjes met jalapeno (min. 10 st.)
985 Pomkroketjes van 100% pom met
dipsaus (min. 10 st.)
911 Bakkeljauw fritaballetjes met dipsaus
(min. 10 st.)
941 Minibara's met chutney (vegan,
min. 10 st.)

1,00
1,00
0,90
1,35
1,00
1,15

905 Surinaams kippasteitje (min. 10 st.)
937 Surinaams pasteitje vegan (min. 10 st.)
947 Rotirolletjes vegan (min. 21 st. en
per 7 st. vermeerderen)(Vegan)
943 Loempia kip met saus (min. 10 st.)
948 Samosa vegan met dipsaus
(min. 10 st.)
906 Kipsaté met pindasaus (min. 10 st., per 5
bestellen)
Borrelhapjes: koud
902 Gevulde eieren (min. 10 st. even aantal)
1020 Amuseschaaltje roze huzarensalade kip
(min. 15 st.)
1034 Prikkertje Surinaamse kiprookworst,
kaas, zoetzure rode biet en zoetzuur
olijfje (min. 20 st.)
Minipistoletjes:
730 Minipistoletje pom kip (min. 10 st.)
710 Minipistoletje pom vegan (min. 10 st.)
715 Minipistoletje kerriekip (min. 10 st.)
780 Minipistoletje hete kip (min. 10 st.)
733 Minipistoletje bakkeljauw (min. 10 st.)
751 Minipistoletje Javaanse tempé (vegan)
(min. 10 st.)

Leveringsvoorwaarden
Bezorgen kan alleen in overleg en indien de planning het toelaat.
Particuliere bestellingen s.v.p. afhalen.
Een piepschuim thermobox is leverbaar voor 5 euro.
Voor bestellingen binnen Amsterdam ZO, Diemen en Duivendrecht
betaalt u 5 euro bezorgkosten.
Voor bestellingen in de rest van Amsterdam en Nederland rekenen wij

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

€
Aantal:
1,50
1,40
1,30
1,75
1,45
1,75

1,10
1,50
1,10

1,85
1,55
1,85
1,85
1,85
1,55

