
Bulgaarse Smulsteen
Gevuld met: varkenshaas, aardappelwedges, paprika,
courge�e, broccoli

______x Bulgaarse smulsteen p.st.
9513

Amerikaanse Smulsteen
Gevuld met: spare ribs, pofaardappelen, mais,
broccoli

______x Amerikaanse smulsteen p.st.
9513

Franse Smulsteen
Gevuld met: varkenshaas, haricot verts, broccoli,
aardappelwedges

______x Franse smulsteen p.st.
9514

Hollandse beenham Smulsteen
Gevuld met: beenham, haricot verts, mais
aardappelwedges

______x Hollandse beenham smulsteen p.st.
9513

Smulsteen Burger trio
Gevuld met: 3 soorten burgers: Amerikaans, 
Italiaans en bacon

______x Smulsteen Burger trio p.st.
959

Smulsteen Mixed grill trio
Gevuld met: varkenshaas, kipfilet en biefstuk

______x Smulsteen Mixed grill trio p.st.
9517

Tips en spelregels:
- 1 uur voor bereiding de smulsteen uit de koelkast halen.
- De smulsteen in voorverwarmde oven op 180° in 25-30
  minuten garen
- Zet de houder voor de smulsteen in de buurt van de oven,
  op een stevige ondergrond.
- Gebruik goede ovenwanten bij het uit de oven halen van
  de smulsteen
- De smulsteen, inclusief houder, krijgt u van de slager in 
  bruikleen, De borg hiervoor is €15.-. Deze ontvangt u terug als
  de steen ongeschonden en schoon wordt teruggegeven
- De smulsteen niet met afwasmiddel schoonmaken.
  Enkel heet water gebruiken voor het schoonmaken.

Bestelling is geplaatst door:

Uw naam: 

_____________________________________________________

Uw telefoonnummer:

_____________________________________________________

Datum ophalen:

_____________________________________________________

Slagerij Ankersmit

Slagerij Ankersmit, Kasteellaan 11, Well 0478-501212

Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten

Smulsteen

Tip en spelregels

Smulsteen
Enkel in de oven op 180°C - 25-30 minuten

Slagerij Ankersmit | Kasteellaan 11 | Well 0478-501212

- 1 uur voor bereiding de smulsteen uit de koelkast halen.

- De smulsteen in voorverwarmde oven op 180° in 25-30 minuten garen.

- Zet de houder voor de smulsteen in de buurt van de oven op een stevige ondergrond.

- Gebruik goede ovenwanten bij het uit de oven halen van de smulsteen.

- De smulsteen, inclusief houder, krijgt u van de slager in bruikleen.
- Het schoonmaken doen wij voor u.

Slagerij Ankersmit

Slagerij Ankersmit

Hapjespan
Voor party en buffe�en

Slagerij Ankersmit | Kasteellaan 11 | Well 0478-501212

Kapsalon Pan Maal�jden Pan Stamppo�en Pan Partypan Grillsnacks
Voor de lekkere trek voor
4 à 5 personen

Deze pan is gevuld met:
Shoarma
Kipshoarma
Krieltjes
Ijsbergsla
Paprika
Knoflooksaus
Kaas
Tomaat

De pan is geschikt 
voor 4 à 5 personen

Deze pan is gevuld met:
Bami
Nasi
Ajam pangang 
Gehaktballetjes in satésaus

De pan is geschikt
voor 4 à 5 personen

Deze pan is gevuld met:
Boerenkoolstamppot
Hutspot
Hachee
Rookworst
Gebakken spekblokjes

Ideaal voor een feestje,
bevat ±80 snacks, 
8-10 personen

Deze pan is gevuld met:
Indische balletjes
Grillfrietjes
Spareribs
Satéballetjes
Cevapcici
Kips�cks

De hapjespan is een elektrische pan die wij vullen met heerlijke vers-gekookte gerechten.
U krijgt de pan in bruikleen koud geleverd, voor gebruik een half kopje water in de  hapjespan toevoegen.

Hapjespan op stand 2 ze�en, deksel erop, na 15/20 minuten is het heerlijk warm.
 De gerechten worden door de pan zelf opgewarmd, u hee� dus geen omkijken naar de bereiding!

Zeer geschikt voor kleinere gezelschappen.
(partypan 230V, 40 cm, de aluminiumschaal met deksel past goed in uw koelkast)

Slagerij Ankersmit

p.st.
5032p.st.

5032 p.st.
5032 p.st.

5032

Hapjespan XL
Hapjespan XL 6-vaks, ±180 snacks
Indische balletjes - Grillfrietjes - Satéballetjes - Spareribs - Cevapcici - Kips�cks
Hoe werkt het?
De hapjespan is een elektrische pan, u krijgt de pan in bruikleen koud aangeleverd. 
Ong. 30/40 min. voor gebruik aanze�en op de warmhoudstand met de deksel erop.

0065

Graag 3 dagen van te voren bestellen in de winkel of telefonisch

p.st.

______x Bulgaarse Smulsteen

p.st.
7514

Bulgaarse Smulsteen

Gevuld met: 
varkenshaas, aardappelwedges,
paprika, courge�e, broccoli

______x Amerikaanse Smulsteen

p.st.
7514

______x Franse Smulsteen

p.st.
5015

______x Hollandse Beenham Smulsteen

p.st.
7514

Gevuld met: 
beenham, haricots verts, mais
aardappelwedges

______x Smulsteen Burger Trio

p.st.
0011

______x Smulsteen Mixed Grill Trio

p.st.
5018

Amerikaanse Smulsteen Franse Smulsteen

Smulsteen Burger Trio Smulsteen Mixed Grill TrioHollandse Beenham
 Smulsteen

Gevuld met: 
spareribs, pofaardappelen, mais,
broccoli

Gevuld met: 
varkenshaas, haricots verts, broccoli,
aardappelwedges

Gevuld met: 
3 soorten burgers: Amerikaans,
Italiaans en bacon

Gevuld met: 
varkenshaas, kipfilet en biefstuk


