Bestelbon

bestellingen zijn het hele jaar door mogelijk

1

vul de bon hieronder in
email die naar info@hetklinket.nl
of bel 06 236 348 68 / 0117 40 61 06

2 geef aan welke dag u
wilt afhalen

Lever de bon tijdig in!
Rond feestdagen: informeer naar
de uiterste inleverdatum.

3 speciale wensen zijn
mogelijk in overleg

Vul in op de bon of
via email / telefoon

HET KLINKET &
DE GROENEPOLDERWINKEL

Bestelfolder

4 afhaling in overleg
Bij Het Klinket of
De Groene Polderwinkel
(adres zie binnenzijde)

Uw naam
Afhaaldatum

Telefoonnr.
KOUD BUFFET 1

GOURMETSCHOTEL 1		

KOUD BUFFET 2

GOURMETSCHOTEL 2

WARM BUFFET 3

KIES UW 2 GERECHTEN:

kipsateh

warme beenham

FONDUESCHOTEL

vispan

gehaktballetjes

KINDERSCHOTEL

WARM BUFFET 4

KIES UW 2 GERECHTEN:

stoverij

sateh varkenshaas

scampies

tongrolletje

DESSERTASSORTIMENT

GOURMETSCHOTEL 3

KILO VERSE FRIET
x UI
x PAPRIKA
x CHAMPIGNONS

Speciale wensen? Vermeld ze hieronder:

TOTAALBEDRAG

€

Buffetschotels & Gourmet

vers klaargemaakt & met veel zelfgeteelde produkten

Het Klinket

schotels bestellen? zie achterzijde
uw verzoeken / suggesties zijn ook welkom!

De Groene Polderwinkel
schotels bestellen? zie achterzijde
uw verzoeken / suggesties zijn ook welkom!

BUFFETSCHOTELS

BOERENGOURMET

KOUD BUFFET 1

GOURMETSCHOTEL 1

Stokbrood kruidenboter, huzarensalade, pastasalade met spekjes,
groene salade, komkommersalade,
rauwkost, gerookte zalm, gevuld
tomaatje met garnalensalade,
gevuld eitje, fruitsalade.
Sauzen: knoflook, cocktail & bbq-saus

biefstuk, hamburgertjes,
boerenprikker, shoarma en kipsateh

€12,50 per persoon

Sasputsestraat 14
Schoondijke
T +31 6 236 348 68
info@hetklinket.nl
www.hetklinket.nl
In de zomer
maïsdoolhof, klompengolf
landbouwmuseum en terras

KOUD BUFFET 2
€20,00 per persoon

Alles van 1 plus:
gerookte paling, gerookte makreel,
beenhamsalade, eiersalade,
kipdrumsticks, charcuterie &
asperge ham

€7,50 per persoon / 300-350gr

GOURMETSCHOTEL 2
€9,50 per persoon / 300-350gr
Groeneweg Oost 1b
Schoondijke
T 0117 40 61 06
Bezoek ons op Facebook!
Open het hele jaar door
van dinsdag t/m zaterdag
10 - 17.30 u

€6,00 per persoon

chocomousse, appeltaartje en een
seizoensverrassing

GOURMETSCHOTEL 3

€11,50 per persoon / 300-350gr
kogelbiefstuk, hamburgertjes,
varkenshaas, shoarma, boerenprikker,
kipsateh, zalm en scampies

WARM BUFFET 3

KINDERSCHOTEL

€12,50 per persoon

€5,00 per persoon / 200-250gr

kies 2 gerechten uit per bestelling:
warme beenham met champignonsaus / kipsateh satehsaus / gehaktballetjes tomatensaus / vispannetje

worstje, gehaktballetje,
hamburgertje, kipsateh, schnitzel
EXTRA’S:

WARM BUFFET 4
DESSERTASSORTIMENT

kogelbiefstuk, hamburgertjes,
varkenshaas, shoarma, boerenprikker
en kipsateh

€15,00 per persoon

kies 2 gerechten uit per bestelling:
runderstoverij / sateh van varkenshaas
/ tongrolletjes kreeftensaus /
gebakken scampies

FONDUESCHOTEL

nieuw

€8,50 per persoon

biefstuk, gehaktballetjes, rosbief,
kipsateh, schnitzel, varkenshaas

VERSE FRIETEN
€1,25 per kilo

UI, PAPRIKA OF
CHAMPIGNON
€1,50 per bakje

