
6. Hapjes-Partypan 
90 stuks voor €  36,- 
15 borrelpootjes  15 vleugels of hotwings 
15 plakjes grillworst 15 plakjes rollade 
15 yimbo-balletjes 15 honeypops 

   Partypan Luxe 
7. 60 stuks voor € 35,- 
8. 90 stuks voor €  50,- 
6 / 10 gehaktballetjes 6 / 8 plakjes rollade 
6 / 10 gehaktrolletjes  6 / 8 botjes spareribs 
6 / 10 knabbelspek 6 / 8 stukjes kippeling 
6 / 10 bali cocktail 6 / 8 dipkips 
6 / 10 grillstengels 6 / 8 vleugels 

9. Kluifjespan 
100 stuks voor €  30,- 
40 borrelpootjes  + 30 vleugels + 30 hotwings 

10. Smulpan voor €  35,- 
40 gehaktballetjes 
1 kg kippeling 

11. Spareribs-pan voor €  35,- 
1250 gram pittige spareribs per botje gesneden 
1250 gram zoete spareribs per botje gesneden 

11. Nasi Bami pan  
Minimaal 4 personen €  9,- p.p.  

12. Stamppot pan  
Minimaal 4 personen €  9,-p.p. 

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

0548-612771 

Bestellen kan tot 
één dag van tevoren 

voor 17.00 uur 
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4. Eigen hapjes standaard 
75 stuks voor €  30,- 
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 
50 hapjes + 2 gesneden rollades 
(+/- 40 plakjes) voor €  35,- 
10 plakjes grillworst       2 rollades in plakjes  
10 knabbelspekjes             (+/- 40 stuks) 
10 grillstengels           Keuze uit: 
10 balletjesspiesjes             Kipfilet, Kalkoen, Twentsche 
10 honeypops         Mosterd-dille, Boerenborrel, Smokey 

1. Hapjesschotel Nijverdal Standaard  
1A. 40 stuks voor € 26,- 
1B. 60 stuks voor € 39,- 
5x boterhamworst met augurk  5x leverworst 
5x kaasdriehoekjes met komkommer 5x gevulde eitjes 
5x cervelaatworst met uitje  5x droge worst rolletje met olijfje 
5x grillworst met roomkaas  5x kaasdriehoekjes met mandarijn 

2. Hapjesschotel Nijverdal Royaal 
2A. 40 stuks voor €  28,- 
2B. 60 stuks voor €  42,- 
5x gehaktballetjes met uitje  5x leverworst 
5x cervelaatworst met augurkje 5x gevulde eitjes  
5x driehoekjes kaas met druifje 5x rolletjes ham met asperges 
5x droge worst rolletjes met olijfje  5x plakjes kiprollade met kerriemayonaise 
Bij 60 stuks extra: 
5x spiesjes met olijven en zongedroogde tomaat  5x stokbroodjes met runderrookvlees 
5x stokbroodjes met een mousse van roomkaas  5x plakjes cervelaatworst met mosterd 

3. Hapjesschotel Nijverdal Luxe 
3A. 40 stuks voor € 30,- 
3B. 60 stuks voor € 45,- 
5x gehaktballetjes met Amsterdams uitje 5x hamrolletje met monchou 
5x cervelaatworst met augurkje  5x gevulde tomaatjes met vleessalade   
5x stokbroodje brie en walnootje  5x runderrookvlees met ei 
5x stokbroodje met gerookte kipfilet  5x soesjes met een mousse van roomkaas en bieslook 
Bij 60 stuks extra: 
5x blokjes kaas met augurkje   5x spiesjes rauwe ham met olijfje 
5x stokbroodjes met paté   5x spiesjes met kipfilet en ananas 


