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€ 25,00

Ballenpan Hong Kong

Ballenpan piri piri

Ballenpan mix

Spareribpan ketjap

Spareribpan piri piri

Spareribpan mix

Yakitoripan

Mixpan - Spareribs keuze:          zoet          pittig

Maaltijdpan bami

         Kip ketjap          Kip piri piri          Kip zigeuner

         Kip peper room          Kip yoghurt knofl ook

         Kip kerrie           Curry masala          Thaise rode curry

Maaltijdpan vegetarische nasi

         Kip ketjap          Kip piri piri          Kip zigeuner

         Kip peper room          Kip yoghurt knofl ook

         Kip kerrie           Curry masala          Thaise rode curry

Yakitori ballenpan

Veurseweg 214
2252 AH Voorschoten
info@valkversmarkt.nl

071 – 5612258www.valkversmarkt.nl

Keuze PrijsAantal

Borg (per pan)

Bedrag totaal



Ballenpan Hong Kong € 24,95

+/- 2,5 kg in een pan
Yakitoripan € 29,98

+/- 30 stokjes

Ballenpan mix € 24,95

Hong Kong en piri piri +/- 2,5 kg in een pan
* Maaltijdpan met bami € 27,50

+/- 2,5 - 3 kg in een pan

Spareribpan piri piri € 27,50

+/- 2,5 kg in een pan
Yakitori ballenpan € 27,50

Yakitori sate +/- 15 stokjes
Balletjes in Hong Kong saus +/- 1250 gram

Ballenpan piri piri € 24,95

+/- 2,5 kg in een pan
* Mixpan € 27,50

+/- 2,5 kg in een pan

Spareribpan ketjap € 27,50

+/- 2,5 kg in een pan
* Maaltijdpan met nasi € 27,50

+/- 2,5 - 3 kg in een pan

Spareribpan mix € 27,50

Ketjap en piri piri +/- 2,5 kg in een pan

Mixpan
Balletjes in Hong Kong saus (zoet) 

Balletjes in piri piri (licht pittig)
Kip borrelhapjes

Spareribs keuze uit: zoet/pittig

Maaltijdpan
Bami goreng met kippendijen OF vegetarische nasi
Keuze uit 1 soort kip in saus in de volgende smaken:

ketjap, piri piri, zigeuner, peper room, yoghurt knofl ook, 
kerrie, curry masala of Thaise rode curry

m.u.v. kip cashew.

Borg € 25,00 per pan
De pan dient de eerstvolgende dag te worden teruggebracht.

Bestellen
Wij ontvangen uw bestelling graag minimaal 24 uur van tevoren.


