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Partytime!
Geniet van ons heerlijke 

assortiment partypannen

Heb je thuis een feestje tussen de 10 en 40 personen, wil je lekker genieten en niet de hele dag/avond in de keuken staan? Dan is de partypan echt de aanrader.

Deze elektrische pan is geschikt voor 10 tot 20 
personen zorgt dat het rauwe vlees, groentes en 
aardappelen binnen 40 minuten klaar zijn voor een 
heerlijk buffet. 

Meerdere pannen bestellen is mogelijk o.b.v. 
beschikbaarheid. De smaak en geur gaan je absoluut 
verbazen!

Bekijk de achterzijde voor ons assortiment 
partypannen.



Partypan I taliaans

Partypan borrel

Deze pan bevat per persoon:
• 80 gram Gyros
• 60 gram Souvlaki steak (van filet)
• 60 gram Varkenshaas (lampong pepers)
• 150 gram Wokgroente (olijfolie en kruiden) 
• 100 gram Kriel-aardappelen (Knolbi)
• 100 gram Griekse boeren salade 
• 100 gram Tzatziki saus
•  1 Stokbrood per 4 personen  

(zelf afbakken)

Deze pan bevat per persoon:
• 100 gram Bami 
• 100 gram Nasi
• 1 Kipsaté stokje (100gram)
• 100 gram Saté saus
• 100 gram Kip in Chinese saus
•  1 Stokbrood per 4 personen 

(zelf afbakken)
•  75 gram Atjar-salade 

(uit eigen keuken)

Deze pan bevat per persoon:
• 150 gram Lasagne bolognese
• 60 gram Kalfs saltimbocca met parmaham en salie
•  60 gram Bief medaillons met truffel en Parmezaanse 

kaas 
•  150 gram Wokgroenten (olijfolie en Provençaalse 

kruiden) 
• 100 gram Corfu-salade 
• 100 gram Knoflooksaus
•  1 stokbrood per 4 personen 

(zelf afbakken)

Deze pan bevat per persoon:
• 2 Partyballetjes in piri piri-saus
• 2 Spareribs
• 1 Drumstick
• 50 gram grillworst 
•  50 gram Griekse  

spekknabbels
•  50 gram Huisgemaakte  

honingmosterd
• 50 gram Cajunsaus
• 15 gram Huisgemaakte kruidenboter
• 1 stokbrood per 4 personen (zelf afbakken)

Partypan Grieks

Partypan Oosters

Voor de pan wordt een bedrag van 100 euro aan borg 
gerekend.

Bestellen kan minimaal 1 dag van te voren.  
De actuele prijzen zijn te vinden via de  
webshop.Keulen.keurslager.nl of scan de  
QR code


