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Niek en Marianne van HunenNiek en Marianne van Hunen

20 jaar op de Dreiumme,
42 jaar in Warnsveld.

 

Totaal verzorgde 
barbecue  
De beste en voordeligste 
in de regio!

Vanaf  

€ 9.99 
Per Persoon

Overheerlijke  
Buffetten 
Vraag naar de mogelijk-
heden van onze over-
heerlijke en uitgebreide 
buffetten

Speenvarken aan 
het spit 
Zie pagina 5

Vanaf  

€ 5.- 
Per Persoon

Party Pan 
Zie pagina 4

Gall & Gall 
Martin Velthoen 
en Poelier van Hunen 
een perfecte combi, niet 
alleen in de zomer. 
 
Zie pagina 8

Van Zuijlen,  
de lekkere bakker 
voor feestelijke  
lekkernijen…

Zie pagina 10

Gall & Gall 20 jaar op de Dreiumme.
Bakkerij van Zuijlen 2 jaar op de Dreiumme  

en 37 jaar in Warnsveld.

Gegrilde 
 KIP 

€ 3,99 p/st

Feest bij 
Poelier van HunenFeest bij 
Poelier van Hunen

Verse WORST € 3,99 p/kilo

Geldig tot 29 maart 2016

Geldig tot 29 maart 2016
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Aanvullend 
Assortiment
Gemarineerde varkensfilet
100 gram € 1,50
Gemarineerde speklappen
100 gram  € 0,90
Gemarineerde varkenskarbonade
100 gram  € 0,99
Spareribs
250 gram  € 3,49
Drumsticks
100 gram  € 0,89
Gemarineerde lamskotelletten  
dagprijs
Gemarineerde entrecote
dagprijs
Ribeye
dagprijs 
Rundvleessalade
500 gram € 3,99
Huzarensalade
500 gram  € 3,99
Rauwkostsalade
100 gram  € 1,25
Gemarineerde kipfilet
Per stuk € 1,15
Hamburger
Per stuk € 0,80
BBQ worstje
Per stuk € 0,80
Runderburger
Per stuk € 1,00
Kipsaté
Per stuk € 0,55
Varkenssaté
Per stuk € 0,55
Kip shaslick
Per stuk € 1,45
Varkensshaslick
Per stuk € 1,45
Hawaïspies
Per stuk € 1,45
Golfspies
Per stuk € 1,25
Garnalenspies  
dagprijs
Visspies  
dagprijs
Satésaus pot
Per stuk € 2,50
Stokbrood
Per stuk € 1,50
Huur gekoelde aanhangwagen
Per dag € 75,-

All-IN Pakketten

Knoflooksaus

Joppiesaus

Piri-piri saus

Zoete saus
 

Voorwaarden 
barbecuepak-
ketten
 

Bij een bestelling van boven de  
€ 90,- aan vleespakketten, krijgt u 
een gasbarbecue in bruikleen. De 
pakketten worden gratis bezorgd 
in Warnsveld en Zutphen met 
gekoeld vervoer.  
 
De gaskosten per barbecue zijn  
€ 10,-. De eventuele ophaalkosten 
zijn € 10,-. De schoonmaakkosten 
per barbecue zijn € 10,00. Be-
zorgkosten buiten Warnsveld en 
Zutphen is in overleg.

BBQ Pakket Populair
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde schouderkarbonade
2 stokjes saté
Per persoon € 4,95

BBQ Pakket Junior
Hamburger
BBQ worstje
Gare drumsticks
Per persoon € 2,50

BBQ Pakket Trendy
Hamburger
Shaslick
Gemarineerde filet
2 stokjes saté
Gemarineerde biefstuk
Per persoon € 6,99

BBQ Pakket Chicken
Gare Pakket Chicken
Gare drumsticks
Gemarineerde kipfilet
Shaslick
Hamburger
2 stokjes saté
Per persoon € 4,95

BBQ Pakket spiezen
Hawaïspies
2 stokjes saté
Shaslick
Per persoon € 3,75

BBQ Pakket Budget
Hamburger
BBQ worstje
Gemarineerde speklap
2 Stokjes saté
Per persoon € 3,95

Van ’t huis
Hamburger
Gemarineerde speklap
Gemarineerde kipfilet
Gemarineerde schouderkarbonade
2 stokjes saté
(Inclusief All-In pakket)
 
Prijs 10-20 personen: € 11,99
Prijs 21-35 personen: € 11,50
Prijs 36-60 personen: € 10,99
Prijs 61-100 personen: € 10,50   

Vis
Gemarineerde zalmfilet
Gemarineerde garnalenspies
Gemarineerde talapia spies
Gemarineerde pangafilet
(Inclusief All-In pakket)

Prijs 10-20 personen: € 14,25
Prijs 21-35 personen: € 13,75
Prijs 36-60 personen: € 13,25
Prijs 61-100 personen: € 12,75

Kip
Hamburger
Gemarineerde kipfilet
Kipshaslick
2 stokjes saté
Gare drumstick
(Inclusief All-In pakket)

Prijs 10-20 personen: € 11,99
Prijs 21-35 personen: € 11,50
Prijs 36-60 personen: € 10,99
Prijs 61-100 personen: € 10,50

Vegetarisch
Vegetarisch worstje
Vegetarische hamburger
Vegetarische groenteburger
Vegetarische gehakballetjes op stok
(Inclusief All-In pakket)

Prijs per persoon: € 12,50

Kids
Hamburger
Barbecueworstje
Gare drumstick
(Inclusief All-In pakket)
 
Prijs 10-20 personen: € 6,99
Prijs 21-35 personen: € 6,50
Prijs 36-60 personen: € 5,99

Deluxe
Gemarineerde speklap
Gemarineerde biefstuk
Gemarineerde lamskotelet
Gemarineerde varkensfilet
Runderhamburger
(Inclusief All-In pakket)

Prijs 10-20 personen: € 14,95
Prijs 21-35 personen: € 14,20
Prijs 36-60 personen: € 13,70
Prijs 61-100 personen: € 13,20

Student
Speklap
2 stokjes saté
Barbecue worstje
Hamburger
(Inclusief All-In pakket)

Prijs 10-20 personen: € 10,75
Prijs 21-35 personen: € 10,25
Prijs 36-60 personen: € 9,75
Prijs 61-100 personen: € 9,25

BBQ Pakketten
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All-IN Pakketten

Volg ons ook op Facebook  
voor aanbiedingen en acties

Niek van Hunen

Jubileumpakket

• 2 soorten rauwkost

• 2 soorten salades

• 3 soorten sauzen

• Ongesneden stokbrood

• Kruidenboter

• Wegwerpbestek

• Borden

• Servetten

• Geen gaskosten

• Geen huur voor de BBQ

• Gratis schoonmaken van de BBQ 

• Gratis bezorgen in Warnsveld en Zutphen

• Bezorgkosten in andere plaatsen in overleg

 
Hoeveel heb ik nodig?
 
Natuurlijk wil je niet het risico lopen dat er 
niet genoeg is voor iedereen. Reken per 
persoon (volwassene) 4 à 5 stukjes vlees 
en/of vis, 200 gram salade en ¼ (stok)
brood. Vul deze basis aan met bijger ech-
ten naar keuze en serveer diverse sausjes. 
Combineer de traditionele saté-, knof-
look- en barbecuesaus met verrassende 
minder bekende sausjes of tapenades.  
Vergeet de kruidenboter niet!
 
 
 

Specialiteiten op de 
barbecue

Met de lekkerste specialiteiten maakt u het 
buitenkoken nog lekkerder. Een barbecue 
met deksel is ideaal voor het roosteren 
van specialiteiten. Daarmee krijgt u na-
melijk het meest smakelijke resultaat. Uw 
Poelier heeft de lekkerste specialiteiten in 
huis die erg lekker zijn op de barbecue. 
Natuurlijk krijgt u van Uw Poelier een be-
reidingsadvies zodat uw specialiteiten op 
de juiste wijze bereid kunnen worden.

• Gemarineerde kipfilet
• Gemarineerde karbonade
• 2 stokjes saté
• Hamburger
• Barbecue worstje
• Inclusief All-In pakket 

.:: Inclusief All-In pakket ::. 

Vanaf  
20 personen

€  9.99  
per persoon

Nergens beter  
en goedkoper!

Meeneem  buffet   U (Niek)
Warme gerechten:
• Kipfilet in satésaus
• Drumsticks
• Gehaktballetjes
• Kipkluifjes

Koude gerechten:
• Rundvleessalade
• Salade van de week

Hardware:
• Stevige kunstof borden en bestek
• Servetten
• Chafing dishes en gelpotjes

Extra:
Voor € 2,50 extra p.p. komen wij  
het warm bezorgen en opstellen 
(minimaal 20 personen)

Vanaf  

€ 9.99 
Per Persoon

Het meeneem buffet

Geen zin om zelf te komen? 
 

Lekker en gemakkelijk! Het ambachtelijke meeneem buffet! U krijgt 
van ons voldoende chafing dishes mee.

Thuis vult u de chafing dishes met heet water en steekt u de gelbran-
ders aan. U zet de RVS bakken nu in de chafing dishes en doet u de 
deksels erop. Na 1.5 tot 2 uur is het buffet gereed voor gebruik!

Na gebruik brengt u alles vuil weer terug. Want de afwas, die doen wij 
voor u! Topservice zoals u gewend bent!

Vanaf 10 personen te bestellen.

Bezoek onze website voor nog meer heerlijke buffetten



Pagina 4Uw Poelier van Hunen | Dreiumme 53, 7232 CN Warnsveld | T. 0575 522 594 | www.poeliervanhunen.nl  |         niekvanhunen

SPEENVARKEN 

EN OF KIP  
AAN SPIT

Wij komen de grill bij u thuis bezorgen, 
sluiten de gas flessen aan en vertellen u 
hoelang het bereid moet worden. 
 
Tempratuur niet boven de 180 graden laten 
komen en uit de wind houden. 

Kip aan het spit 
Vanaf 50 personen incl. 40 kipen en all-in pakket 
€ 11,95 p.p.

Speenvarken aan het spit 
50 personen incl. speenvarken  
€ 11,95 p.p.

All-In pakket
• 2 soorten rauwkost
• 2 soorten salades
• 3 soorten sauzen
• Ongesneden stokbrood en kruidenboter
• Wegwerpbestek, borden en servetten
• Gratis bezorging en ophalen in Warnsveld en 

Zutphen, bezorgkosten in andere plaatsen op 
overleg.
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Tip voor Pasen!  

en 365 dagen per jaar

Partypan 1
Kippeling, kluifjes,
honeypops, mini balletjes
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)

Partypan 2
Kluifjes, kippeling,
mini balletjes, mini saté
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)

Partypan 3
Kippeling, honeypops,
mini saté, borrelsticks
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)

Partypan 5
Kippeling
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)
Groot 150 stuks: € 45,- (15 personen)

Partypan 11
Lever met spek
Klein 80 stuks: € 26,40 (8 personen)
Groot 150 stuks: € 50,- (15 personen)

Partypan 12
Kip tapas
Klein 80 stuks: € 26,40 (8 personen)
Groot 150 stuks: € 50,- (15 personen)

Partypan 13
Kippeling, kip tapas, mini balletjes, bor-
reldrumstick, mini saté, kluifjes
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)
Groot 150 stuks: € 45,- (15 personen)

Partypan mix
Een mix van borrelsticks, kip tapas, mini 
balletjes, kluifjes, mini saté
Klein 1250 gram € 15,- (15 personen)

Partypan 6/7
Borrelsticks of kluifjes
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen)
Groot 150 stuks: € 45,- (15 personen)

Partypan 8
Mini balletjes
Klein 80 stuks: € 24,- (8 personen) 
Groot 150 stuks: € 45,- (15 personen)

Partypan 9
Mini saté
Klein 80 stuks: € 26,40 (8 personen)
Groot 150 stuks: € 50,- (15 personen)

Aanvullend pakket:
2 soorten rauwkost
2 soorten salades
3 soorten sauzen
Ongesneden stokbrood en kruidenboter
Wegwerpbestek, borden en servetten

€6,99 p.p.

Groot vlees Gourmet
Hamburger
Schouderkarbonade
Kipfilet
2 stokjes saté
Braadworst
Rundvleessalade
Rauwkost
Stokbrood en Kruidenboter
 
Prijs € 11,99 per persoon
(te bestellen vanaf 4 personen)
(incl. elektrische pan in bruikleen)

Partypan 10
Borreldrumsticks, mini saté, honeypops 
kipkluifjes, kip tapas, lever met spek
Klein 80 stuks: € 28,00 (8 personen)
Groot 150 stuks: € 52,50 (15 personen)

Partypan Nicolet
Borrelsticks, mini saté, honeypops, 
kluifjes, kip tapas, mini balletjes
Klein (80 stuks) €28,- (8 personen)
Groot (150 stuks) €52,50 (15 personen)

Binnen BBQ!

Gourmet Kip
Kipschnitzel
Kipfilet
Kalkoenschnitzel
Kipburger
Kipsaté 

Prijs € 4,99 per persoon
(te bestellen vanaf 2 personen)

Partypan ideaal voor binnenhuis barbeque!
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42 jaar
Poelier  van Hunen
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Haas
Hele haas   per kilo
Hazenbout   per stuk
Hazenrug   per kilo
Hazenrugfilet   per kilo
Hazenpeper vlees (voorbout) per kilo
Hazenpeper vlees (achterbout) per kilo
Hazenpeper kant-en-klaar  per 500 gram

Ree
Reerug    per kilo
Reebout    per kilo
Reebiefstuk   per kilo
Reepoulet   per kilo
  

Hert
Hertenbiefstuk   per kilo
Hertenrollade   per kilo
Hertenpoulet   per kilo
Herten rugfilet   dagprijs

Wild zwijn
Wild zwijn rugfilet   per kilo
Wild zwijn goulashvlees  per kilo
Wild zwijn achterbout  per kilo
Wild zwijn coteletten  per kilo
Wild zwijn rollade   per kilo

Diversen Wild
Wild konijn heel   per kilo
Tam konijn heel   per kilo
Tam konijnenbout   per kilo
Tamme barbarie eend  per kilo
Tamme eendenfilet  per kilo
Parelhoen heel   per kilo
Parelhoen filet   per kilo
Tamme gans   per kilo
Wilde eend   per stuk
Wild eendenfilet   per kilo
Struisvogelbiefstuk  per kilo
Fazant heel   per stuk
Fazant filet   per kilo
Wilde duif heel   per stuk
Wilde duif filet   per paar
Kwartels    per 4 stuks
Struisvogelbiefstuk  per kilo

Hele jaar op voorraad

Pa van Hunen is de grondlegger van het huidige poeliers-
bedrijf. Hij werkte in Zuidwolde bij een pluimvee bedrijf. 
In 1966 werd hij overgeplaatst als bedijfsleider bij de 
Boggelaar. Later is hij voor zichzelf begonnen als han-
delaar in broedeieren. Door de contacten in Barneveld 
en de toenemende vraag naar kip, gingen we nu ook kip 
producten verkopen. Vanaf het begin heeft pa van Hunen 
altijd gezorgd voor goede kwaliteit. Het kleine schuurtje 
op het spiker werd netjes ingericht zodat hij daar de kip 
zelf kon uitsnijden en bewerken.

Een klant van de eerste dag werkte in de keuken van het 
groot graffel, en wij mochten daar ook aan leveren. Na 
verloop van tijd werd het te klein op het spiker en zijn we 
verhuisd naar de Hofweg 6 in Warnsveld.  Het bedrijf bleef 
doorgroeien en op 17 jarige leeftijd kwam Niek in de zaak. 
Het dorp veranderde langzaam en veel winkels gingen dicht. 
Er kwam een winkelcentrum. Toen de kiosken er kwamen 
vroeg Jan Dijkman van Bouwbedrijf Dijkman of zo’n pand 
niet iets is voor ons. Die kans hebben wij met beide handen 

aangegrepen en daar hebben we geen dag spijt van gehad.
Marianne werkte eerst nog bij een supermarkt maar kwam 
al snel in vaste loondienst bij ons bedrijf.  Vanaf het begin 
hebben wij ons toegelegd op het grillen van kipproducten. 
Na de aankoop van een steamer zijn we ook varkensproduc-
ten gaan verkopen en is nu één van ons meest verkochte 
product. Net als onze gegrilde kip rollade die we nogsteeds 
zo maken als pa van Hunen het 42 jaar geleden deed. 

42 jaar geleden begon pa van Hunen als één van de eerste 
met een klein gehaktmolentje kip gehakt te maken. Doordat 
we tegenwoordig veel kipgehakt producten verkopen heb-
ben we nu een grote verwerkingsmachine staan om alles 
veilig en snel te verwerken. We maken nu onder andere 
kip rookworst, blinde vink, slavink, kipburgers en nog veel 
meer!

Barbecue
20 jaar geleden zijn wij begonnen met één barbecue, inmid-
dels hebben wij meer dan 40 gas barbecues staan! Wij doen 

dit 7 dagen per week met erg veel plezier. Niet alleen kip 
maar alles wat op de barbecue hoort kunnen wij leveren.
De hardloper van dit moment is ons jubileum barbecue pak-
ket. Vlees, salades en saus vanaf 20 personen voor maar 
€9,99 per persoon!

Nieuw dit jaar in ons assortiment is de varken aan het spit 
en de kip aan het spit. Dit is voor grote groepen vanaf 40 
personen. 

De laatste jaren verkopen we ook buffetten. Voor een betaal-
bare prijs krijgt u een overheerlijk buffet. 

NIEUW! 
Na de paasdagen beginnen we met koelverse maaltijden. Dit 
gaan wij doen op onze eigen manier en onderscheiden ons 
zo van andere aanbieders. Wij doen 2 maaltijdcomponenten 
bij elkaar en u kunt zelf uw vlees uitzoeken. 

42 JAAR POELIER VAN HUNEN
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Buffetten
Waarom zelf in de keuken bezig zijn?

Padvinder stamppotbuffet

Vanaf 20 personen

Boerenkool
Rookworst
Jus
Augurken

Géén borden en bestek

Ome Jan’s stamppotbuffet

Vanaf 20 personen

Erwtensoep
Boerenkool
Rookworst
Jus
Augurken
Borden en bestek

Henkie’s stamppotbuffet

http://www.poeliervanhunen.nl/uploads/asset/
data/11215/DSC_0075.jpg

Vanaf 20 personen

Hutspot
Hachee
Zilveruitjes
Mosterd
Borden en bestek

Niek’s stamppotbuffet

Vanaf 20 personen

Hutspot
Boerenkool
Speklap
Rookworst
Augurken
Mosterd
Jus
Borden en bestek

Mary’s stamppotbuffet

Vanaf 20 personen

Hutspot
Zuurkool
Boerenkool
Rookworst
Speklap of karbonade
Mosterd
Augurk
Jus
Borden en bestek

Achterhoeks stamppotbuffet

Vanaf 20 personen
Vanaf 20 personen

Zuurkool
Boerenkool
Rookworst
Hachee
Speklap
Spare ribs
Jus
Augurk en picalilly
Borden en bestek

Warm buffet (wild)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 20 personen

Wildgoulash
Hazenpeper
Rode kool
Aardappelpuree

Warm buffet: Manon

Vanaf 20 personen

Gebakken aardappelen  
met spek, ui, champignons
Blokjes kipfilet in  
satésaus
Drumsticks
Gehaktballetjes

Warm buffet: Tom

Gebakken aardappelen met spek, ui, 
champignons
Blokjes kipfilet in satésaus
Gebakken schnitzels
Varkenshaas in champignonroomsaus
Drumsticks

Warm buffet: Paula

Gebakken aardappelen met spek, ui, 
champignons
Saté in satésaus
Gehaktballetjes, Gegrilde drumsticks
Gesneden kiprollade in champignonroom-
saus en gebakken schnitzels

Dineke buffet
Vanaf 20 personen

Rundvleessalade
Kipsalade
Saté in satésaus
Drumsticks
Gehaktballetjes
Varkenshaas in  
champignonroomsaus
Gebakken schnitzels

Prijs per  
persoon: 

€ 5,-

Prijs per  
persoon: 

€ 7,95

Prijs per  
persoon: 

€ 7,-

Prijs per  
persoon: 

€ 8,-

Prijs per  
persoon: 

€ 9,50

Prijs per  
persoon: 

€ 12,95

Prijs per  
persoon: 

€ 14,50

Prijs per  
persoon: 

€ 10,95

Prijs per  
persoon: 

€ 12,50

Prijs per  
persoon: 

€ 11,95

Prijs per  
persoon: 

€ 12,95

Vanaf 20 personen Vanaf 20 personen
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Waarom zelf in de keuken bezig zijn?

Ellen’s koud/warm buffet

Vanaf 20 personen

Rundvleessalade
Kipsalade
Saté in satésaus
Drumsticks
Gehaktballetjes
Stokbrood met kruidenboter

Leonie’s koud/warm buffet

Vanaf 20 personen

Rundvleessalade
Kipsalade
Saté in satésaus
Drumsticks
Gehaktballetjes
Kipfilet Tandoori
Stokbrood met kruidenboter

Nicolet koud/warm buffet

Vanaf 20 personen

Rundvleessalade
Kipsalade
Saté in satésaus
Drumsticks
Gehaktballetjes
Kipfilet Tandoori
Spare ribs
Stokbrood met kruidenboter

Dreium’s koud/warm buffet

Vanaf 20 personen

Saté in satésaus
Drumsticks
Zalmsalade, rundvleessalade en kipsalade
Spare ribs
Gebakken schnitzels
Varkenshaas in champignonroomsaus
Kiprollade
Stokbrood met kruidenboter

Lekkere salades zo besteld! Salades
Budgetsalade

Rundvleessalade
Prijs per persoon: € 2,95
Vanaf 10 personen

Rundvleessalade

Rundvleessalade van ‘t huis
Prijs per persoon: € 5,95
Vanaf 10 personen

Kipsalade

Kipsalade van ‘t huis
Prijs per persoon: € 5,95
Vanaf 10 personen

Salade de Luxe

Mooi opgemaakt op schaal
Prijs per schaal: € 30,00
Voor 6-8 personen

CATERING EN BBQ VAN POELIER VAN HUNEN
Poelier van Hunen verzorgt verse en volledig verzorgde barbecues en catering in de wijde  
omtrek van Warnsveld. Uiteraard verzorgen wij ook bbq’s en catering buiten deze plaatsen.  
Bel of mail voor de mogelijkheden!  Tel. (0575) 522 594 of mail: info@bbqslagerij.nl

Voor grote en kleine partijen kunt u bij ons terecht. Van een lekkere hapjesschaal of party-pan tot 
een geheel verzorgde barbecue of catering. Poelier van Hunen verzorgt alles tot in  
de puntjes!
 
Haal het op wanneer u wilt of laat het bezorgen!
Alles is mogelijk! Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust!

Poelier van Hunen is bereikbaar via telefoonnummers: 0575 - 522594   
06 - 47917376 / of via e-mailadres info@bbqslagerij.nl.

Koud/warm

Prijs per  
persoon: 

€ 8,95

Prijs per  
persoon: 

€ 10,-

Prijs per  
persoon: 

€ 12,50

Prijs per  
persoon: 

€ 13,95

Buffetten

COMPLEET FEEST? WAT IS EEN BBQ PARTY ZONDERGEBAK EN OF DRANK?
GALL & GALL TEL. (0575) 57 00 31BAKKERIJ VAN ZUIJLEN TEL. (0575) 52 46 36 

Vanaf 20 personen Vanaf 20 personen
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Wat maakt ons concept u(niek): 
• Bepaal zelf wat voor vlees u bij de aardappels en groente neemt.
• Maaltijden zijn ruime porties. Bij kleine eters koopt u een stukje vlees extra en heeft u 2 

maaltijden.
• Elke week 1 gezinsmaaltijd voor 4 personen voor € ?? Zie FaceBook: niekvanhunen
• Vanaf 20 personen ook warm af te halen (1 soort en uitzondering de zondag)
• Seizoen wisselend assortiment.
• In ontwikkeling maaltijd van de dag.
• De maaltijden worden in professionele apparatuur klaar gemaakt. Wij hebben een terug 

koeler waarin maaltijden binnen 1 uur van 85 graden terug gekoeld worden naar 5 
graden.

 
Opsomming van wat voor soorten vlees:  
Kippenpoot,  slavink,  kip schnitzel, hamburger, gehaktbal, kipfilet, speklap,  
varkens karbonade, mini rollade, 2 drumsticks, dijfilet, runderlap. 
In de toekomst meerdere soorten vlees

 

Maak kennis met onze nieuwe maaltijd  
concept www.hetetenvandekok.nl

Gewicht 500/550 gram per maaltijd voor € 4,95 

(met uitzondering van de luxere maaltijden)

AARDAPPELEN + GROENTE  

+ 1 STUK VLEES NAAR KEUZE
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lekker, vers en ambachtelijklekker, vers en ambachtelijk

BBQtime
Lekker &  GemakkelijkLekker snel klaarLekker ambachtelijk

Kip 
Wiener- 
schnitzel

Gegrilde
kippenpoten

Kipburgers
van supermals

kipgehakt

Zomers lekker 
van Uw Poelier voor 
een aangename prijs

De lekkerste producten voor de zomerse maaltijd van Uw Poelier zijn nu 
extra aangenaam geprijsd. Ambachtelijk, vers en lekker!

Kipfilet gevuld met brie 
en rauwe ham

Kipfilet

4 gehaktballen + 
4 verse worsten

samen voor4 voor samen voor

Combivoordeel Combivoordeel

6.006.00 11.99

Heerlijk combivoordeelHeerlijk combivoordeelLekkere poelierssnack

Kilo nasi + 600 gram 
ajam pangang + 
4 gegrilde kippenpoten

Proef de zomer bij  Uw Poelier

5.00 5.002.99 4 stuks
nu voor
slechts

4 stuks
nu voor
slechts

4 stuks
nu voor
slechts

Dreiumme 53, 7232 CN  Warnsveld, telefoon 0575 - 52 25 94 / 06 - 479 173 76
info@bbqslagerij.nl, www.poeliervanhunen.nl, www.uwpartypan.nl

      Poelier van Hunen      Poelier van Hunen
Dreiumme 53, 7232 CN  Warnsveld, telefoon 0575 - 52 25 94 / 06 - 479 173 76

info@bbqslagerij.nl, www.poeliervanhunen.nl, www.uwpartypan.nl

Lekker anders
van Uw Poelier

Me t  o n z e  s p e c i a l s  z e t  u  e e n s  i e t s  a n d e r s  o p  t a fel

Kip kebabvink
Kipfilet gevuld met gekruid kipkebab  
en minder zout.

Sweet onion filet
Pakketje van kipfilet met gekruid gehakt, 
gebakken uitjes en omwikkeld met spek

ELKE 4e GRATIS!

ELKE 4e GRATIS!

Gewicht 500/550 gram per maaltijd voor € 4,95 

(met uitzondering van de luxere maaltijden)

AARDAPPELEN + GROENTE  

+ 1 STUK VLEES NAAR KEUZE

Doetinchem / Brummen

Lochem

Deventer

Vorden / 
Hengelo 
(GLD)

Hazenbouten    3 voor € 15,-

Hazenpeper    per pak € 8,75

Herten biefstuk 500 gram   € 11,50

Tamme eenden filet 500 gram  € 9,99

Tam konijnen bouten kilo   € 9,99

Kalkoen rollade kilo   € 7,95

Gegrillde kip rollade per stuk  € 9.95

Barbecue pret pakketJaar actie 2016
4 schouder karbonade4 ham burgers
4 BBQ worstjes
8 satéstokjes
4 gemarineerde kipfilet
Bij dit barbecue pakket geen barbecue in bruikleen

Aanbiedingen

• Kipfilet gevuld met brie en rauwe ham 
4 voor € 6,00

• 4 gehaktballen + 4 verse worsten 
samen voor € 6,00

• Kilo nasi + 600 gram ajam pangang  
+ 4 gegrilde kippenpoten  
samen voor € 11,99

• Kipburgers van supermals kipgehakt 
4 stuks nu voor slechts € 2,99

• Gegrilde kippenpoten 
4 stuks nu voor slechts € 5,00

• Kip wiener-schitzel 
4 stuks nu voor slechts € 5,00

Lekker en makelijk:

Geldig t/m 9 april 2016

Aanbiedingen zijn geldig t/m 9 april 2016
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Tassen aanbieding

van 18 april t/m 23 april

van 29 maart t/m 1 april

 

€ 18.50

 

€ 18.50
 

€ 19.50
van 4 april t/m 9 april

van 11 april t/m 16 april

 

€ 19.50


