
Vleesactie

Bestelnummer:                                       

Niet invullen

Naam:

Adres, postcode en woonplaats:

Tel / mobiel:

E-mailadres:

Afleverdatum:

Rollades: Prijs per stuk Aantal Totaalprijs
Runderrollade 1000 gram  €            16,00 €

Runderrollade 500 gram  €               8,50 €

Varkensfiletrollade 1000 gram  €            12,50 €

Varkensfiletrollade 500 gram  €               6,50 €

Kiprollade 1000 gram  €            12,00 €

Kiprollade 500 gram  €               6,50 €

Gourmet en Fondue: c.a. 300 gram per persoon Prijs p.p. Aantal Totaalprijs

dat is nog eens handig!

het vlees is per persoon verpakt

Gourmetschotel 

Fondueschotel 

Beenham:  c.a. 500 gram
 Prijs per 

stuk 
Aantal Totaalprijs

 €               8,00 €

Beenham Provenciaal  €               8,00 €

Beenham Amerikaans  €               8,00 €

Beenham Honing mosterd  €               8,00 €

Beenham Shoarma  €               8,00 €

Vlees Prijs per stuk Aantal Totaalprijs
Kogelbiefstuk 2x 150 gram  €               8,00 €

Meesterburgers pakje van 4 stuks  €               5,00 €

Kipfilet 500 gram  €               5,00 €

Riblappen 500 gram  €               7,50 €

Rundergehakt 500 gram  €               4,50 €

Soepvlees 500 gram  €               7,00 €

Borrelpakket                                              Prijs per stuk Aantal Totaalprijs

 €            17,50 
€

Diversen: Prijs per stuk Aantal Totaalprijs
Meester Saucijzenbroodjes (per 5 stuks)  €               8,50 €

Ambachtelijke grillworst naturel +/- 500 gr.  €               6,50 €

Ambachtelijke grillworst met kaas +/- 500 gr.  €               7,00 €

Ambachtelijke grillworst saté +/- 500 gr.  €               7,00 €

 €               7,00 €

 €               8,50 €

Leverworst 400 gram  €               3,50 €

€

V18/3

                                        Mogen wij uw vlees voor de komende feestdagen leveren?
U ondersteund hiermee het werk van stichting

" Actie voor Nicaragua".

Maandag 24 december 2018

Ambachtelijke kip  grillworst naturel +/- 500 gr.

1 grillworst kaas 250gr, 1 grillworst naturel 250gr , 1 leverworst 400gr,                                       

10 Meester gehaktballetjes, 10 mini kipsate

 €               6,50 €(Biefstuk, Kipfilet, Mini meesterburger, Mini gehakt cordon bleu, Shoarma, 

Varkensschnitzel)

 €               6,50 €(Biefstuk, Kipfilet, Meestergehaktballetje, Boeren gehaktbal, kipsate, Varkenfiletblokje)

Beenham Naturel 

Beenham worden in eigen worstmakerij gemaakt en voorgegaard.                                       

Goed opwarmen in de oven en het is klaar om op tafel te serveren.

Giften kunt u overmaken op NL40RABO0175208204 Rabobank Nieuw-Lekkerland t.n.v. Stichting Actie voor Nicaragua.

Gekookte worst, per stuk 800 gram

Totaal van deze bestelling:

Deze strook bewaren.

Vleesactie voor het werk in Nicaragua.

·       20 december is de uiterste besteldatum.
·       De afleverdatum is:  Maandag 24 december
·       Bij aflevering contant en gepast betalen.
·       Heeft u vragen? Neem contact op met 06 27 08 47 63
·       Het totaal van mijn bestelling is :

Geen bestelling en wilt u toch helpen? Dat kunt u doen door een gift over te maken of voor €10,- per maand sponsor te worden van het Rachab project. 

€               ,

Door de ANBI erkenning zijn de giften belasting aftrekbaar.

http://actievoornicaragua.nl/
http://actievoornicaragua.nl/
http://www.slagerijbartadriaanse.nl/

