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Misschien wel de beste stamppotbuffetten van NederlandMisschien wel de beste stamppotbuffetten van NederlandMisschien wel de beste stamppotbuffetten van NederlandMisschien wel de beste stamppotbuffetten van Nederland    

Complete stamppotbuffetten voor elk feestComplete stamppotbuffetten voor elk feestComplete stamppotbuffetten voor elk feestComplete stamppotbuffetten voor elk feest    
Wij verzorgen complete stamppotbuffetten voor kleine gezelschappen tot aan grote groepen. Alles is tot in de puntjes 

geregeld het zal u aan niets ontbreken. Indien gewenst verzorgen wij de opbouw, aankleding, het bestek en 

personeel.  

 

� Warme stamppotbuffetten thuisbezorgd vanaf 10 personen 

� Producten worden in warmhoudgerei aangeleverd 

� Huur bestek en borden mogelijk (niet inbegrepen) 

� U kunt deze producten ook combineren met ovenmaaltijden, soepen of salades 

� Onze stamppotten zijn bereid met verse groenten en bevatten weinig tot geen zout 

StamppStamppStamppStamppot buffet ‘Vegetarisch’ (vanaf 1ot buffet ‘Vegetarisch’ (vanaf 1ot buffet ‘Vegetarisch’ (vanaf 1ot buffet ‘Vegetarisch’ (vanaf 10 personen) 0 personen) 0 personen) 0 personen)                             € 5,98 p.p.€ 5,98 p.p.€ 5,98 p.p.€ 5,98 p.p.    

� 2 soorten stamppot uit het basis assortiment stamppotten 

Stamppot buffet ‘Snel & Lekker’ (vanaf 10 personenStamppot buffet ‘Snel & Lekker’ (vanaf 10 personenStamppot buffet ‘Snel & Lekker’ (vanaf 10 personenStamppot buffet ‘Snel & Lekker’ (vanaf 10 personen                        € € € € 6,98 p.p.6,98 p.p.6,98 p.p.6,98 p.p.    

� 2 soorten stamppot, 1 uit het basis assortiment & 1 uit het luxe assortiment 

Stamppot buffet ´Klassiek´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Klassiek´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Klassiek´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Klassiek´ (vanaf 10 personen)                            € 9,98 p.p.€ 9,98 p.p.€ 9,98 p.p.€ 9,98 p.p.    

� 2 soorten stamppot , 1 uit het basis assortiment & 1 uit het luxe assortiment 

� Jus, ballen gehakt, worst & spekjes 

� Tafelgarnituur: stoofpeertjes, augurkjes, zilveruitjes, mosterd & appelmoes) 

Stamppot buffet ´Compleet met dessert´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Compleet met dessert´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Compleet met dessert´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Compleet met dessert´ (vanaf 10 personen)    Tip!Tip!Tip!Tip!                € 13,98 p.p.€ 13,98 p.p.€ 13,98 p.p.€ 13,98 p.p.    

� 2 soorten stamppot uit het basis- en/of het luxe assortiment 

� Jus, ballen gehakt, worst & spekjes 

� Tafelgarnituur: stoofpeertjes, augurkjes, zilveruitjes, mosterd & appelmoes) 

� Ridderkerkse bluf & fruitsalade 

Stamppot buffet ´Prestige´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Prestige´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Prestige´ (vanaf 10 personen)Stamppot buffet ´Prestige´ (vanaf 10 personen)                            € 19,98 p.p.€ 19,98 p.p.€ 19,98 p.p.€ 19,98 p.p.    

� 3 soorten stamppot uit het basis- en/of het luxe assortiment 

� Jus, ballen gehakt, worst & spekjes 

� Sukadelapjes in jus & botermals varkensvlees gestoofd in bier 

� Tafelgarnituur: stoofpeertjes, augurkjes, zilveruitjes, mosterd & appelmoes) 

� Ridderkerkse bluf & fruitsalade 

� 2 luxe koffie verwennerij per persoon (reuze kokosmakroon, caramel browny & luxe macarones) 

*Koffie en/of thee niet inbegrepen 

Staan uw wensen er niet bij? Stel uw vragen in de winkelStaan uw wensen er niet bij? Stel uw vragen in de winkelStaan uw wensen er niet bij? Stel uw vragen in de winkelStaan uw wensen er niet bij? Stel uw vragen in de winkel    

 

Basis stamppottenBasis stamppottenBasis stamppottenBasis stamppotten    Luxe stamppottenLuxe stamppottenLuxe stamppottenLuxe stamppotten    

� Andijvie 

� Gekookte andijvie 

� Rode kool 

� Boerenkool 

� Snijbonen & witte bonen 

� Rode bieten 

� Zuurkool 

� Hutspot (peen & uien) 

� Raapstelen met spekjes 

� Sla met ei (koud) 

� Witlof met ham & ei (koud) 

� Spinazie met ei 

� Chili con carne 

� Rucola met cashewnoten (koud) 

� Bospeen met doperwtjes 
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Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen!Laten we samen uw feest plannen! 

Een gezellig samen komen brengt altijd enige stress met zich mee, want u dient uw gasten wel in de watten te leggen. 

Wat zetten we op tafel? Hoeveel moet ik hebben? Ga ik dat allemaal zelf doen? En kan ik dan überhaupt nog van mijn 

feestje genieten? Allemaal vragen die wij samen met u kunnen oplossen.  

Persoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk adviesPersoonlijk advies 

Tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we uw wensen, de grote van het feest en de mogelijkheden. Bekijk alles op 

www.robverschoor.nl of stuur een email naar info@robverschoor.nl.  

De basis zijn verse groenten Laat ons uw feestje verzorgen

Combineer alles ! Snel, voedzaam & gezond

Verras uw gasten met onze soep
Bekijk ook onze 'combi-

aanbiedingen' achterin de map


