
Lekker idee, 
zet eens een 

hapjespan op tafel!

Met onze Hapjespan zet u iets lekkers op tafel. 

Ideaal voor een verjaardag, als u visite krij
gt 

of voor een bedrijfs- of familiefeest. Lekker en 

gemakkelijk. Wij leveren de Hapjespannen 

kant-en-klaar. U hoeft de pan alleen even op te 

warmen en u kunt met elkaar genieten van heel 

veel lekkers. Wij hebben volop variatie. 

Eet smakelijk

Saté hapjespan Kluif hapjespan Garnituur pakket

30 stokjes 
kipsaté met 
satésaus

45 stokjes 
kipsaté met 
satésaus

Per pan 
(15 pers.)

Per pan 
(10 pers.)

72 hapjes bestaande uit: 
Kipknotsjes, kipkluifjes, zoete 
spareribs, pittige spareribs
met gratis Piri-Piri saus

Stokbrood + kruidenboter,  
huzaren salade, 2 verse 
rauwkostsalades, knoflook saus, 
zigeunersaus, satésaus

39,95 59,50
Per persoon

7,95

Snackpan Spiesjes/ballenpan Kiphapjes pan

72 hapjes bestaande uit: 
Kipknotsjes, saté balletjes, 
kip salsa spiesjes, Indische 
balletjes, grillworst, Javaanse 
balletjes  
met gratis Piri-Piri saus

Per pan à 72 hapjes 
(+/- 6-8 pers.)

72 hapjes bestaande uit: 
Saté balletjes, kip balletjes, 
Javaanse balletjes, Indische 
balletjes, mini kipsaté spiesjes, 
kip spiesjes in Japanse sesamsaus
met gratis Piri-Piri saus

72 hapjes bestaande uit: 
Kipballetjes, kipknotsjes, 
mini kipsaté spiesjes, mini 
kipspiesjes in Japanse 
sesamsaus, kipkluifjes
met gratis Piri-Piri saus

35,00
Per pan à 72 hapjes 
(+/- 6-8 pers.)

Per pan à 72 hapjes 
(+/- 6-8 pers.)

35,00

Per pan à 72 hapjes 
(+/- 6-8 pers.)

35,00

35,00

Sauspakket voor hapjespan
Bestaande uit: zigeunersaus, knoflook saus, satésaus 2,95 p.p.



Bestaande uit: 
Nasi, bami, kip Piri-Piri, 
kipsaté in satesaus

4 personen

Bestaande uit: 
Boerenkool, zuurkool, hutspot, 
hachee, gehaktballetjes in jus, 
rookworst

4 personen

Bestaande uit: 
Nasi, bami, kip bombay,  
kip Piri-Piri

4 personen

Per pan Per pan Per pan37,50 37,50 37,50

Oosterse maaltijdpan Stamppot variatiepan
Alleen in het seizoen

Combipan

Wij hebben ook Hapjespannen met goed gevulde maaltijdschotels. 
Ideaal wanneer u meer eters krijgt of een buffetje wilt organiseren 

voor vrienden of bij een bedrijfsfeestje.

Ook lekker...onze maaltijdpannen

De pan warmt zichzelf op! Voor het opwarmen doe u een koffiekopje water in de pan. U zet de zilverfolie schaal met hapjes (zonder plastic deksel) in de hapjespan. U warmt de hapjespan ongeveer 30 minuten op stand 2 met deksel erop, de pan warmt op als het lampje brand. Tijdens het opwarmen de inhoud even keren. Na het opwarmen zet u de pan op minimale stand. Bij de bami- en nasipan werkt hetzelfde maar hierbij schept u de inhoud regelmatig om totdat het goed warm is. 

Op de hapjespan zit een borg van E 35,00. Bij inlevering van de hapjespan in de winkel, krijgt u de borg  à E 35,00 terug (mits de hapjespan en deksel schoon en onbeschadigd ingeleverd worden).

Onze hapjes- en maaltijdpannen, hoe werkt het?
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