
Heeft u een BBQ, bedrijfsfeest, buurtfeest,  
verjaardag of  een ander evenement.

Wij kunnen het voor u compleet verzorgen.

De kipgyros of kipshoarma pan.   
Vanaf  10 personen   
( 2 broodjes per persoon.)
Kipgyros of  kipshoarma,  
pita broodjes en knoflook saus 
Alleen even bakken!                                                                               

Gezellig voor een verjaardag !

Grote partypan  € 67.50
6 vaks 140 stuks
 
Bestaat uit;
Gegrilde borrelhapjes, kipballetjes,  
spareribs, mini sate, indische  
balletjes, en gegrilde hotwings.

Kleine partypan € 35.00
4 vaks 70 stuks
 
Bestaat uit;
Gegrilde borrelhapjes,  
mini kipsate, gegrilde hotwings  
en indische balletjes.

Poelier Jaap Westbroek
Van Hogendorplaan 923

3135 BK Vlaardingen
Tel: 010-4710917

www.poelierjaapwestbroek.nl

De Partypan

Feestje!!

Sinds 2007



Assortiment

BBQ Standaard //     € 4.70 p.p. 
Hamburger, 2 Stokjes saté, BBQ kipworst,  
Voorgegaarde drumstick, Stokbrood en  
kruidenboter 

BBQ De Luxe //      € 7.75 p.p.
Kipburger, 2 Stokjes saté, Rundersteak
Shaslick, Voorgegaarde drumstick
Stokbrood en kruidenboter, 2 soorten saus

BBQ Westbroek //     € 12.50 p.p. 
Hamburger, 3 Stokjes saté, BBQ kipworst,    
Bourgondische kipspies, Lende filetlapje,  
Stokbrood, Kruidenboter, Salade Schotel  
kip / vlees, Satésaus, 2 Plastic borden,    
1 Plastic vork / mes 

Mini Pakket //      € 3.35 p.p.
Hamburger, 2 Stokjes kipsaté, trio

BBQ Pakketten

Vegetarische  // 
Groente burgers  € 1.50 p. st.
Groente schnitzels € 1.50 p. st.
Groente spies  € 2.10 p. st.
Fruit spies  € 2.10 p. st.
Aardappel spies  € 0.85 p. st.

3 Stokjes kipsaté    € 1.80 p. st.
Kipsate westbroek    € 0.95 p. st.
Shaslick     € 1.50 p. st.
Hamburger     € 0.90 p. st.
Kipburger     € 0.90 p. st.
Barbecue kip worstje    € 0.95 p. st.
Speklapje     € 0.95 p. st.
Drumsticks voorgegaard   € 0.85 p. st.
3 Stokjes varkenssaté    € 2.25 p. st.
Rundersteak     € 2.45 p. st.
Hawaiispies     € 1.50 p. st.
Kipfilet 90 gram    € 1.25 p. st.
Lende Filetlapje    € 1.15 p. st.
Kip op stok     € 1.20 p. st.
Spareribs per 100 gram    € 1.20 p. st.
Junior spies     € 1.25 p. st.
Trio      € 1.25 p. st.
Bourgondische kipspies   € 1.50 p. st. 
Kipgamba spies    € 1.50 p. st.

BBQ Specialiteiten

Vis  // 
Garnalen spies   € 2.40 p. st.
Zalm spies   € 2.75 p. st.
Forelburger  € 2.75 p. st.
Zalmnoot   € Dagprijs
Tillapia filet   € Dagprijs

BBQ

BBQ

Bij voldoende afname van 
BBQ-vlees krijgt u gratis een 
BBQ in bruikleen. U betaalt 
alleen het gasverbruik en  
de schoonmaak kosten.  
Vraag naar de voorwaarden.

 
Onze kok kan uw BBQ  
compleet maken !!!



Assortiment

 
Vanaf  50 stuks   € 62.50
Bestaat uit o.a.:  
Gevulde eieren, Gevulde tomaten met  
garnalen, Wrap met gerookte zalm en  
kruidenkaas, Stokbrood met paling,  
Stokbrood met gerookte zalm, Meloen  
met rauwe ham en Pittige mini kipsaté. 

Luxe hapjesschaal 

Vanaf  50 stuks     € 62,50
Bestaat uit o.a.:  
Wrap met kiprollade, ruculla, kruidenkaas en 
honingmosterd saus, Wrap met kruidenkaas en 
gerookte zalm, Puntjes kipcervelaat, Gevulde 
eieren, Komkommer met kipfilet american,   
Gevulde tomaat met garnalen  
en Mini kipsaté in ketjap.

Luxe hapjesschaal  Westbroek 

Vanaf  50 stuks        € 49,50
Bestaat uit o.a.
Indische balletjes, Kip balletjes, Pittige mini kipsaté, Gevulde eieren,  
Puntjes kipcervelaat, Wrap met kruidenkaas en gerookte zalm,  
Meloen met rauwe ham en een plakje grillworst
Of  een andere samenstelling in overleg

Combi hapjesschaal

Kipsalade     v.a.   6 pers     € 4.50 p.p.
Kipsalade “De Luxe”    v.a.   6 pers     € 5.75 p.p.
Scharrel Eisalade    v.a.   6 pers.    € 4,75 p.p.
Aardappelsalade     v.a.   6 pers.     € 4,00 p.p
Vleessalade     v.a.   6 pers     € 4.50 p.p.
Zalmsalade     v.a. 10 pers   € 4.75 p.p.
Zalmsalade “De Luxe”    v.a. 10 pers   € 6.95 p.p.
Fruitsalade     v.a.   6 pers   € 3.00 p.p.
Rauwkostsalade     v.a.   6 pers   € 2.75 p.p.
Pastasalade     v.a.   6 pers   € 2.75 p.p.

Salade schotels

De salades zijn allemaal  
gegarneerd met groente  
en fruit naar het seizoen.  
De kipsalade “De Luxe” 
is gegarneerd met gegrilde  
hapjes en de zalmsalade  
”De Luxe” met verse vis.



Assortiment

Chinees buffet   //         € 10,50 p.p. 
Mini kiploempia, Bami en nasi, Gegrilde kipsate in saus,  
Ajam pangang, Gegrilde borrehapjes, Kroepoek

Italiaans buffet   //          € 11,25 p.p
Macaroni, Kip lasagne, Pasta salade,  
Geroosterde kip in saus, Gehaktballetjes, Breekbrood

Wij verzorgen ook koude en warme buffetten.
Vanaf 10 personen

Indische buffet  //           € 12,95 p.p.
Witte rijst, Kip kerrie , Geroosterde kip in saus
Sambal goreng boontjes, Gegrilde kipsate in saus
Bananen chips en pittige kroepoek, Gebakken uitjes en seroendeng

Buffetten

Gegrilde kipsaté warm in hotpot + pindasaus     //     40 stuks € 45,00
Wij kunnen ook stokbrood en breekbrood verzorgen!
Andere aantallen mogelijk in overleg. 

Diverse Heerlijke Ambachtelijke Soepen  //    Vanaf  € 3.95 per 0.9 liter 
o.a. Kippensoep, Tomatensoep, Chinese tomatensoep,  
Groentesoep, Erwtensoep, Bruinenbonensoep,  
Goulashsoep, Champignonsoep en Uiensoep
Dit kan eventueel warm worden geleverd in een soepketel

Wij kunnen ook de drank voor u verzorgen,  
vraag naar de mogelijkheden. 

 
Wat vol over is mag retour.

Saté / Soepen


