
Bord 

Bord diep 

Bord klein 

Soepkom 

Soepkom schotel 

Gebaksbord 

Kop en schotel 

Suikerpot 

Melkkan RVS 

Saus schaaltje 

Statafel 

Kuipstoel groot 

Klapstoel kunststof 

Barkruk 

Houten bank 2 m. 

Houten tafel 2 m. 

€ 6.00

€ 0.75

€ 0.95

€ 3.25

€ 3.00

€  6.00

€ 0.25

€ 0.25

€ 0.20

€ 0.30

€ 0.15

€ 0.20

€ 0.30

€ 0.30

€ 0.30

€   0.30

Party tent 3 x 4 m. 

Party tent 4 x 4 m. 

Party tent 3 x 6 m. 

Party tent 5 x 6 m. 

Party tent 4 x 8 m. 

Dakgoot 3 x 6 m. 

Dakgoot 4 x 8 m. 

€ 30.00

€ 35.00

€ 40.00

€ 60.00

€ 60.00

€    7.50 

€    7,50

Champagneflute

Wijnglas 

Bierglas

Limonadeglas

Borrelglas

Theeglas

Longdrinkglas

IJscoupe 

IJslepel 

Koffie en Theelepel

Botermesje

Gebaksvorkje

Opscheplepel 

Mes 

Vork 

Lepel 

€ 0.25

€ 0.25

€ 0.20

€ 0.20

€ 0.20

€ 0.25

€ 0.25

€    0.35

€ 2.00

€ 0.15

€ 0.25

€ 0.15

€ 0.40

€ 0.20

€ 0.20

€    0,20

Brander op gasfles (excl. gas)  

Bbq met bak / grillplaat 

Bbq gas 0,50 x 0,60 m. 

Kolen bbq 0,30 x 1,20 m. 

Reuzen koekenpan 90 cm 

Koekenpan op gas 60 cm  

Ofyr bbq excl. hout 

Gasverbruik 

Ovengerookt beukenhout 

per emmer 

Schoonmaakkosten bbq 

Bezorgkosten 

Verhuurvoorwaarden:
•De materialen dienen droog
opgeslagen te worden.

•De partytenten dienen netjes
gesorteerd te worden en 
opgevouwen in de bijgeleverde
boxen. 

•De betaling is uitsluitend vooraf, tenzij
dit van tevoren nadrukkelijk anders is
afgesproken.

•Bij verhuurartikelen wordt een
borgsom in rekening gebracht die van
tevoren is overeengekomen. 

•Voor niet schoongemaakte spullen 
wordt de huurprijs extra in 
rekening gebracht.

Biertap  

Biervat 30 liter 

IJsco kar met luifel 

Schepijs
 (ca 40 bolletjes per bak) 

Poffertjes bakplaat (42 dops) 

Kok 

Springkussen 4,5 bij 5 mtr.  

Reuzen 4 op een rij spel 

Garderobe rek 100 personen  

Chaffing Dish incl. brandpasta  

Chaffing Dish klein  

Hotpot voor warme satesaus  

Soepketel plus lepel  

Koffiezet apparaat 2 potten  

Koffieketel 80 kops  

Thermoskan koffie / thee  

Ketel warme dranken 30 liter 

Stokbrood hakker 

Broodmandje  

Broodmand 2 verdiepingen  

Broodmand 3 verdiepingen

Poelier Jaap Westbroek

Van Hogendorplaan 923, 3135 BK Vlaardingen, 

tel: 010 47 10 917 

www.poelierjaapwestbroek.nl - info@poelierjaapwestbroek.nl

Parasol + voet 

Feestkraam hout 

Houten bar 

Afvalbak 

Asbak RVS 

Dienblad 

Koelbox  

Koelkast laagmodel  

Koelvitrine 

Verlichtingssnoer gekleurd 

Verlichtingssnoer gekleurd 

Verlichtingssnoer helder  

Staande Lantaarn 4 bollen 

Lichtbollen hangend 4 stuks 

Lichtbollen hangend 6 stuks

Terrasverwarmer op gas 

staand incl. gas

Terrasverwarmer elektrisch 

hangend

Servies

Tafels en Stoelen

Partytenten Bestek

Glaswerk Barbecue Diversen

Bbq C ompleet

Tafel 70 x 70 cm

Buffettafel

 Buffettafelrok

Tafelkleed 70 x 70 cm

Tafelkleed 1,40 x 2,50 m

Tafelrok

€ 3.50

€ 7.00

€ 7.50

€ 3.50

€ 4.50

€  6.50

€ 10.00

€ 45.00

€ 45.00

€ 20.00

€ 50.00

€ 40.00

€ 60.00

€   15.00

€   12.50

€   12.50

€   10.00

€     20.00  

€ 105.00

€     45.00 

€     15.00 

€     42.50 

€     90.00 

€  125.00

€     22.50

€     18.50

€     10.00

€        5.00

€        5.00

€        6.00

€     15.00

€     15.00

€        2.50

€     20.00

€        7.50

€        0.60

€        2.00

€        2.50

€ 10.00

€ 15.00

€ 15.00

€      2.50 

€      0.30

€   1.25

€     5.00

€ 15.00

€   20.00

€   10.00

€   20.00

€   15.00

€   12.50

€   10.00

€   12.50

€   47.50

€   17.50

(11.5m)

(20m)

(15m)



Gegrilde kipsaté
warm in hotpot + pindasaus

40 stuks € 52.00
Wij kunnen ook stokbrood en
breekbrood verzorgen!

Vanaf 50 stuks € 69,50

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. 
• Pittige mini kipsaté.

Andere aantallen mogelijk in overleg. 

Diverse heerlijke 
ambachtelijke soepen

Andere 
samenstellingen mogelijk 

in overleg.

vanaf € 4.05 per 0,9 liter
O.a. kippensoep, tomatensoep,
Chinese tomatensoep, groentesoep,
erwtensoep, bruinenbonensoep,
goulashsoep, champignonsoep en
tomatensoep met kip.
Dit kan eventueel warm worden
geleverd in een soepketel.

Vanaf 50 stuks € 57.50

Bestaat uit o.a.:
• Indische balletjes. 
• Kipballetjes. 
• Pittige mini kipsaté. 
• Gevulde eieren. 
• Puntjes kipcervelaat.
• Wrap met kruidenkaas en gerookte zalm.

• Meloen met rauwe ham. 
• Een plakje grillworst.

Alleen even bakken. 

De kipgyros of kipshoarma pan
€ 52.50 - vanaf 10 personen
(2 Broodjes per persoon.)
Kipgyros of kipshoarma, 
pita broodjes en knofl ook saus.

De maaltijdpan

€ 30.00 (c.a. 10 personen)
Keuze uit o.a. nasi, bami, mihoen,
macaroni, paella, Chinese mie en
aardappelschotel (uit eigen keuken).

Vanaf 50 stuks € 69.50

Bestaat uit o.a.:
• Wrap met kiprollade, rucola,
 kruidenkaas en honingmosterd saus.
• Wrap met kruidenkaas en gerookte  zalm. 

• Puntjes kipcervelaat. 
• Gevulde eieren. 
• Komkommer met kipfi let american. 
• Gevulde tomaat met garnalen.
• Mini kipsaté in ketjap.

Grote partypan
€ 70.00 - 6-vaks, 140 stuks
Bestaat uit: Gegrilde
borrelhapjes, kipballetjes,
spareribs, mini sate, indische
balletjes en gegrilde hotwings.

Chinees buffet € 12.00 p.p.
Mini kiploempia, bami en nasi, gegrilde
kipsaté in saus, ajam pangang, gegrilde
borrelhapjes en kroepoek.

10 a 15 Minuten in de oven op 180 graden.

Wij verzorgen ook koude en warme buffetten.
Vanaf 10 personen

Snack schaal
€ 29.50 - 6-vaks, 65 stuks
Bestaat uit: gegrilde borrelhapjes, 2 soorten balletjes,
hotwings, mini kipsate en indische kip.

Kleine partypan
€ 37.50 - 4-vaks, 70 stuks
Bestaat uit: Gegrilde borrelhapjes, mini kipsate, gegrilde
hotwings en indische balletjes.

Italiaans buffet € 12.95 p.p.
Macaroni, kiplasagne, pastasalade,
geroosterde kip in saus, gehaktballetjes
en breekbrood.

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.

 Aantal personen Per persoon
Kipsalade v.a. 6 pers. 
Kipsalade “De Luxe” v.a. 6 pers. 
Scharreleisalade v.a. 6 pers. 
Aardappelsalade v.a. 6 pers.
Vleessalade v.a. 6 pers.
Zalmsalade v.a. 10 pers. 
Zalmsalade “De Luxe” v.a. 10 pers. 
Fruitsalade v.a. 6 pers.
Rauwkostsalade v.a. 6 pers. 
Pastasalade v.a. 6 pers. 

Wij kunnen ook de drank voor u verzorgen, vraag naar
de mogelijkheden. Wat vol over is mag retour.

Indisch buffet € 14.50 p.p.
Witte rijst, kip kerrie, geroosterde kip in
saus, sambal goreng boontjes, gegrilde
kipsaté in saus, bananen chips en pittige
kroepoek, gebakken uitjes en seroendeng.

 per stuk: 
Groente burgers  
Groente schnitzels  
Groente spies
Fruit spies
Aardappelspies  
Fakkelbrood
Appel bieten burger

Mini Pakket € 4.50 p.p 
Hamburger, 2 stokjes kipsaté, trio

BBQ Standaard € 5.50 p.p
Hamburger, 2 stokjes saté, bbq kipworst, voorgegaarde
drumstick, stokbrood en kruidenboter.

BBQ Westbroek € 13.85 p.p
Hamburger, 3 stokjes saté, bbq kipworst, bourgondische
kipspies, lende fi letlapje, stokbrood, kruidenboter, salade,
schotel kip/vlees, satésaus, 2 rietsuiker borden, 1
rietsuiker vork en mes.

BBQ De Luxe € 9.00 p.p
Kipburger, 2 stokjes saté, rundersteak, shaslick, voorgegaarde
drumstick, stokbrood, kruidenboter en 2 soorten saus.

Nieuw in ons assortiment!
de OFYR Table’O
Sfeervol barbecueën met
een klein gezelschap.
Nu bij ons te huur € 12,50.

Barbecue in bruikleen: 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!

Onze kok kan uw BBQ
compleet maken!

Sate

Luxe hapjesschaal

Soepen

Combi hapjesschaal

Maaltijdpan

Luxe hapjesschaal
Westbroek

Partypan

Buffetten

Saladeschotels BBQ pakketten

BBQ Vegetarisch / BBQ Vis OFYR Table’O

BBQ specialiteiten

Bij besteding van € 35,00 aan
bbq benodigdheden gratis in
bruikleen.

€ 5.25 p.p.
€ 6.50 p.p
€ 5.05 p.p.
€ 4.50 p.p.
€ 5.25 p.p.
€ 5.45 p.p.
€ 7.95 p.p.
€ 3.25 p.p.
€ 3.75 p.p.
€ 3.45 p.p.

3 Stokjes kipsaté 
Kipsate westbroek 
Shaslick 
Hamburger 
Kipburger 
Barbecue kip worstje 
Speklapje 
Drumsticks voorgegaard
Rundersteak 
Hawaïspies 
Kipfilet 90 gram 

Lende Filetlapje 
Kip op stok 
Spareribs per 100 gram 
Junior spies 
Trio 
Bourgondische kipspies 
Kipgamba spies 
Smulrol 
Grillburger 
Lemonspies 
Dijsate 
Mediteriaanse spies 

€ 2.25
€ 1.10
€ 1.75
€ 1.10
€ 1.05
€ 1.20
£ 1.25
€ 1.10
€ 2.65
€ 1.75
€ 1.45

€ 1.40
€ 1.50
€ 1.35
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.75
€ 1.75
€ 7.25
€ 1.35
€ 1.75
€ 1.40
€ 1.75

€ 1.95 p. st.
€ 1.95 p. st.
€ 2.10 p. st.
€ 2.10 p. st.
€ 1.00 p. st
€ 2.45 p. st.
€ 3.25 p. st.

 per stuk: 
Garnalen spies
Zalm spies
Vispakketje

€ 2.40 p. st.
€ 2.75 p. st.
€ 2.95 p. st.
.


