
Partyservice van den Heuvel
Tel.  0183 50 57 1900 
catering@partyservicevandenheuvel.nl 

*Levering op donderdag en vrijdag tussen 11.00 uur en 14.00 uur.
(Andere d agen en/of tijden mogelijk na tijdig overleg.)

e-mail bestellen.*Uiterlijk vóór 10.00 uur
*Bestellingen vanaf € 10,00 gratis bezorgd in de kern van Werkendam, daarbuiten worden bezorgkosten ber ekend.
*Bezorgkosten buiten de kern van Werkendam zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling.
*Alle vermelde prijzen zijn inclusief 9% BTW.
*Voor wensen en/of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen!
*Versie V d.d. 01-04-2019. Aan voorgaande versies kunnen geen rechten worden ontleend.
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Gezond met ham, 
kaas, sla, ei, 
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3,60 
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4,35 
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en 

3,35 

Filet American met 
uitjes, augurk en saus 

3,35 

3,35Kipkerrie salade 
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Jong belegen 1,80 
Oude Kaas 1,80 
Achterham 1,80 
Rauwe ham 1,90 
Rosbief 2,30 
Ei 1,70 
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BROODJES 

€ Za
ch

t 
w

it 

Za
ch

t 
Br

ui
n 

Pi
st

ol
et

 w
it 

+
€ 

0,
25

Pi
st

ol
et

 
br

ui
n 

+
€ 

0,
2

5

Kroket 2,00 
Frikandel 2,00 
Gehaktbal 2,60 
Gebakken ei 2,60 
Gebakken ei 
met ham 

2,85 

Gebakken ei  
met ham en kaas 

3,10 

ClubSandwich € 

€
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Kipfilet, bacon, sla, 
tomaat en 
komkommer 

4,65 

Tonijnsalade, sla, 
augurk, ei, tomaat, 
en komkommer 

4,65 

DRANKEN € 

€

------- 
Halfvolle melk 
(1/2 ltr.) 

1,90 

Karnemelk 
(1/2 ltr.) 

1,90 

Chocomel (25 cl.) 2,05 
Jus d`orange 
(25 cl.) 

1,80 

Cola (33 cl.) 1,75 
Sinas (33 cl.) 1,75 
Spa blauw (33 cl.) 1,50 
Spa rood (33 cl.) 1,50 

KLANTGEGEVENS 
Bedrijf 
Contactpersoon 
Adres 
Postcode en plaats 
Tel. nummer 

Afleverdatum 
Afleveren tussen ……...….. uur en ……….… uur. 

KRENTENBOL € --- 
Met suiker 1,30 
Met kaas 1,55 
Zonder beleg 1,05 

Totaal aantal 
stuks 

E- ail adres

Eiersalade met sla, 
komkommer en 
tomaat 

3,60 Geitenkaas met sla,
appel, spek en honing

3,35
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