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Hapjespan medium

100 stuks gevarieerd

Per pan

39,50

Alleen spareribs 45,00

Eet smakelijk

Hapjespan groot

Italiaanse pan

200 stuks gevarieerd

Spaghetti met gehaktballetjes in
tomatensalsa met kaas en rucola.

Keuze uit: kipspies, mini kipsaté,
Indische balletjes, grillworst,
tapas spek, kipballetjes,
spareribjes en kipkluifjes.

Per pan

75,00

Alleen spareribs 90,00

Per pan
Ca. 6-8 personen

57,00

Borg medium pan 25,00
Borg grote pan 50,00

Valkeniersplein 13, Breda telefoon 076 - 565 5815 www.maisonmoes.nl

Lekker van Maison Moes

Ook lekker...onze maaltijdpannen
Wij hebben ook Hapjespannen met goed gevulde maaltijdschotels.
ren
Ideaal wanneer u meer eters krijgt of een buffetje wilt organise
voor vrienden of bij een bedrijfsfeestje.

Asian pan

Stamppot variatiepan

Bami of nasi
Met Indische kip of
babi pangang.

Keuze uit: zuurkool met
rookworst en spekjes, boerenkool
met rookworst en spekjes,
hutspot met stoofvlees, andijvie
met gehaktballetjes en spekjes.

Per pan
Ca. 6-8 personen

57,00

Per pan

57,00

Ca. 6-8 personen

Kapsalonpan
Ca. 2 kilo. Eenpansgerecht
met shoarmavlees, krieltjes,
knoflooksaus en gesmolten kaas.

Per pan

57,00

Ca. 6-8 personen

Gebruik

Salades en sausjes

De pan warmt zichzelf op! Voor het opwarmen doet u een half kopje water in de pan.
U warmt de pan ongeveer 30 minuten op 1 met de deksel erop, de pan warmt op als
het lampje brand. Tijdens het opwarmen de inhoud even keren. Na het opwarmen zet
u de pan uit of op min. De bami- en nasipan werkt hetzelfde maar hierbij schept u de
inhoud regelmatig om totdat het goed warm is.

Wij kunnen ook alle sausjes,
salades, stokbrooden en
kruidenboter leveren om het
geheel smakelijk compleet
te maken

