ALLINCLUSIVE

All-inclusive pakket
- 4 sauzen
- Rundvleessalade
- Huzarensalade
- Huisgemaakt rauwkost
- Diverse broden
- Kruidenboter
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De Jochems Pan compleet maken?

€ 7,75
per persoon

PARTYPAN
Onze partypannen zijn zowel te huur
als te koop. Borg is € 30,- per pan. Dit
is tevens ook de prijs als je de pan
wilt kopen.
Huurt u de pan dan hadden we deze
graag weer schoon retour.

SCHAAL
De inhoud van de Jochems pan
wordt geleverd in een handige
aluminiumschaal + deskel.
De schaal kunt u in de koelkast
bewaren. De inhoud is tot 4 dagen
houdbaar.

Gebruik geen harde materialen of
schuursponzen, hierdoor raakt de
pan beschadigd

U kunt er ook voor kiezen om een
Jochems pan op tafel te zetten en de
inhoud te wisselen wanneer deze op
raakt.

WERKING

Let op: Vergeet niet de plastic deksel
van de schaal te halen!

Heeft u iets te vieren, verjaardag, jubileum, bedrijfsborrel of
gewoon gezellig samenzijn met vrienden of familie en u heeft geen
zin om van alles klaar te maken?

1) Haal de pan een half uur van te
voren uit de koelkast.
2) Zet de pan op een stevige
ondergrond.
3) Steek de stekker in het
stopcontact. Zorg ervoor dat de
aansluiting op de Jochems pan
goed aangesloten is.
4) Schud een half kopje water in de
pan.

5) Zet de aluminiumschaal in de pan
en leg de deskel erop.
6) Zet de pan op stand 2 voor 25-30
minuten.
7) Schep de pan, waar nodig,
even door om aanbakken te
voorkomen.
8) Smakelijk eten!

Dan is onze Jochems pan de uitkomst! Hiermee maakt u heerlijke
hapjes in 30 minuten klaar! Naast hapjes kunt u ook kiezen voor
complete maaltijden.
Bij ieder Jochems pan is het all-inclusive pakket bij te bestellen.
Nijverheidsweg 12
4731 CZ Oudenbosch
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06 13 31 49 62
www.barbequejochems.nl
info@barbequejochems.nl

MIXED
GRILL

MIXED
KIP

RIB
PAN

SHOARMA
PAN

80 Hapjes

80 Hapjes

5 personen

5-6 personen

- Gehaktballetjes
- Grillworst
- Saté
- Borrelboutjes
- Spek
- Vinkjes
- Piri-piri saus

- Kip borrelboutjes
- Kipsaté
- Pikante kipstukjes
- kip gehakt hapje
- Kipkrokant stukjes
- Kip grillworst
- Piri-piri saus

- Pan met heerlijke eigen gemaakte
spareribs met piri-piri saus

- 2kg gekruid varkens shoarma
met paprika
- 15 Pita broodjes
- Ijsbergsla
- Knoflooksaus
- Piri-piri saus

CHINESE
PAN

PAN DI
ITALIA

STAMP
PAN

WARMVLEES

PAN

5-6 personen

5-6 personen

5-6 personen

8 personen, keuze uit:

- Keuze uit 2kg eigen gemaakte
bami of nasi
- Kipsaté met satésaus
- Balletjes in pangang saus

- Keuze uit 2kg eigen gemaakte
spaghetti of macaroni
- Balletjes in tomatensaus
- Geraspte kaas

- Hutspot met spekjes en vleesjus
- Boerenkoolstamp met spekjes en
vleesjus
- Keuze uit: Rookworst, gehaktballen
of speklapjes

- Stoofvlees
- Balletjes in tomatensaus
- Babi pangang
- Kipsaté met satésaus
- Kipragout
- Kip piri-piri
- Varkenshaas met champignons
roomsaus
- Beenham in honing-mosterdsaus

