
2016
handig om

te bewaren!

Bel en Bestel: 077-3074598 
Of regel alles zelf eenvoudig en snel via onze webshop!

vanaf 15 personen

Assortiment 2016
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals gedeponeerd 
bij de Rechtbank te Roermond onder aktenummer 10/2009. Al onze 
prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Kievit 3, 5986 NG Beringe, info@partyservicehansjanssen.nl www.partyservicehansjanssen.nlwww.partyservicehansjanssen.nl

Betalingen:
U kunt op onze website met 
iDeal betalen, of bij levering 
contant aan onze chauffeurs!

Nieuw en uniek:Groente-sleetjes

Per persoon 4 soorten vlees, gevarieerd
samengesteld uit de volgende producten:

Vlees voor op de Barbecue
    Countryburger met een broodje, grillspek 
        lekker gekruid, western steak (varkens) 
            met een heerlijke smaakbeleving.

      Vlees voor in de party- 
          of reuzepan*
              Varkenshaasmedaillon 
            lekker mals, kipsaté met 
             satésaus, shoarmavlees. 

Groentesleetjes
Mix van 4 gevarieerde groentesleetjes (1 p.p.). 
De sleetjes zijn voorzien van een groentemix 
en een heerlijke saus. De sleetjes kunnen met 
bakje gaar ‘pruttelen’ op de barbecue of pan.

Salades
Huzarensalade, CousCous salade, 
kerriesalade, koolsalade.

Sauzen
Zigeunersaus, knoflooksaus, 
cocktailsaus,  satésaus.

Overig
Champignons, uienringen, fruitsalade van 
vers fruit, ciabattabrood en kruidenboter.

* Inclusief
Barbecue + gas, partypan of Reuzepan + gas, 
porseleinen borden, rvs bestek, servetten, 
spatels/tangen enz. (gratis in bruikleen). 
Gratis bezorgen en ophalen (binnen een 
straal van 30 km van Partyservice Hans 
Janssen). 

      De afwas nemen we mee terug!

Met het BIG partypakket is het genieten van ‘groots’ pakket
met veel variatie en lekkere ingrediënten. Dé ideale samenstelling

om uw feest (vanaf 15 personen) compleet te maken!

Met het Pulled Meat concept kunt u eenvoudig de allerlekkerste broodjes 
en wraps bereiden met pulled meat pork of pulled meat chicken. 
Combineer het vlees met de toepasselijke salades en sausjes en u 
heeft een heerlijke unieke smaakbeleving! Het pakket wordt koud 

aangeleverd inclusief partypannen met deksel, waar het vlees 
eenvoudig en snel in opgewarmd kan worden.

Onze topper: Nieuw concept:

Nieuw concept (zie achterzijde):

PULLED MEAT
DRAADJESVLEES ANNO NU

topper:

BIGparty

p.p.

Inclusief

e14,05

Like ons nu op facebook 
www.facebook.com/PartyserviceHansJanssen

PORK
PULLED

CHICKEN
PULLED

BEEF
PULLED

Wat is pulled meat?
Pulled meat vlees wordt bereid op een 
authentieke wijze. Het vlees wordt langzaam 
gegaard in een speciale smoker (zo’n 10 uur). 
De heerlijke marinades en het gebruik van 
appelhout in de smokers zorgt voor extra 
zacht en mals vlees met een unieke smaak. 
Direct na deze bereiding wordt het vlees uit 
elkaar getrokken (gepulled) met speciale 
kammen. Het resultaat zijn kleine stukjes 
draadjesvlees die doen denken aan 
grootmoeders stoofvlees. De smaak is 
echter totaal anders en niet te evenaren.

Ingrediënten
Dit menu bestaat uit de volgende 
ambachtelijke producten: pulled meat pork, 
pulled meat chicken, roerbakmix (paprika, 
prei, chineese kool, witte kool, wortel, 
wit en rode ui), divers assortiment aan 
broodjes, wraps, slamix, 2 soorten koolsalades, 
cajunsaus, ketjapsaus, sandwichsaus.
 

Vanaf 15 personen € 10,95 p.p.
Vanaf 25 personen € 10,45 p.p.
Vanaf 50 personen €   9,95 p.p.

Inclusief
Partypan + deksel, 
porseleinen borden,
rvs bestek, servetten, 
spatels/tangen enz.
(gratis in bruikleen). 
Gratis bezorgen en 
ophalen (binnen een 
straal van 30 km 
van Partyservice 
Hans Janssen).

De afwas nemen 
we mee terug!

SMAKELIJK ETEN

p.p.

Vanaf

e 9,95

vanaf 15 personen

Groepen v.a.

40 personen: 

Vraag naar de 

mogelijkheid 

naar bakken op

locatie.



Partypan/Reuzepan Amerikaans pakket
(Partypan vanaf 6 personen, Reuzepan vanaf 25 personen)

Met dit Amerikaans pakket is het genieten in western sfeer. Het pakket bestaat 
uit typisch Amerikaanse specialiteiten voor de echte vleesliefhebbers onder ons.

Vleessoorten
Peppersteak, Buffalo Bill steak,
beefburger met een broodje,
chicken wings, spare ribs.

Salades
Huzarensalade, aardappelsalade, 
huissalade, luxe bleekselderiesalade.

Sauzen
Ketjap saus, Tex-Mex saus, 
Cajun saus, tropical saus

Overig 
Mexican potatoes, champignons, 
uienringen, Amerikaanse wok-
schotel, fruitsalade gesneden
van vers fruit, donuts, stok-
brood en kruidenboter.

Partypan  en reuzepan

Partypan 
(vanaf 6 personen)

De partypan is een creatieve manier 
van gezellig en gezond eten. In een 
grote electrische tafelpan kunt u vlees, 
groenten en aardappeltjes bereiden, 
zonder daar enige vorm van vet of olie 
aan toe te voegen.

Reuzepan 
(vanaf 25 personen)

De oerdegelijke reuzepan van 1 meter 
doorsnee is ideaal voor grote groepen 
vanaf 25 personen. U heeft keuze uit 
een heerlijk assortiment ingrediënten. 
Dat wordt zeker genieten…

Barbecue

Variatie voordeel pakket
(vanaf 10 personen)

Barbecue Pakket
(vanaf 10 personen, 2 kindermenu’s is 1 persoon)

Vleessoorten
Hamburger, barbecueworst,
speklap gemarineerd,  zeeuws grillspek, 
karbonade gemarineerd, kipfilet  gemarineerd, 
shaslick, portie saté (3 stokjes).

Salades
Huzarensalade, macaronisalade, 
zomerse salade, komkommerroom salade,
Toscaanse salade.

Sauzen
Zigeunersaus, knoflooksaus, 
cocktailsaus,  satésaus.

Overig
Fruitsalade gesneden van vers fruit, 
stokbrood en  kruidenboter.

Vleessoorten
Drumstick gegrild, speklap gyros, 
western steak (varkens), kipfilet gegrild,
katenhaas, mixed grillspies,
varkenshaasspies xxl, spaakham gegrild.

Salades
Huzarensalade, aardappelsalade,  
salade populair, kerriesalade,  
luxe bleekselderijsalade. 

Sauzen
Ketjap saus, Cajun saus,
Tex-mex saus, tropical saus.

Overig 
Fruitsalade gesneden van vers fruit, 
luxe broodsoorten en kruidenboter.

Kies uw pakket
Partyservice Hans Janssen heeft voor u 
7 heerlijke pakketten samengesteld die 
variëren in diverse vlees- en vissoorten.

Bij de pakketten 4 t/m 10 horen  
standaard de volgende ingrediënten:  
Salades Huzarensalade, macaronisalade, 
zomerse salade, komkommerroom salade, 
Toscaanse salade. 
Sauzen Zigeunersaus, knoflooksaus, 
cocktailsaus, remouladesaus.
Overige Fruitsalade gesneden van vers 
fruit, stokbrood en kruidenboter.

Standaardpakket
Hamburger, barbecueworst, 
gemarineerde speklap, 
gemarineerde kipfilet.

Royaal pakket
Hamburger, barbecueworst, 
gemarineerde speklap, 
gemarineerde kipfilet, portie satè 
(3 stokjes) inclusief satèsaus.

Speciaal pakket
Zeeuws grillspek, katenhaasje, 
plak beenham, bieflap kruiden-
boter.

Bourgondisch pakket
Grillburger, drumstick gegrild, 
zeeuws grillspek, spare ribs 
gegrild, spaakham gegrild.

Vis pakket
Scampi spies, pangafilet, zalmfilet, 
tilapiafilet (allen gemarineerd).

Vegetarisch pakket
Groenteburger, groentesleetje, 
schnitzel, groentespies.

Kinder pakket
Hamburger, barbecueworst, drum-
stick (aanvulling in aangepaste 
hoeveelheid) voor elk kinderpakket 
een leuke verrassing.

p.p.

Inclusief

e14,95Variatie “Deluxe”Variatie

Het barbecue variatie voordeel pakket is zoals de naam al zegt een pakket met veel variatie. 
Per persoon ontvangt u 4 stukken vlees verdeeld over 8 soorten. Bent u bijvoorbeeld met 10 
personen dan ontvangt u 40 stukken vlees (10 x 4 stuks) van elk van de 8 soorten vlees krijgt 
u dan 5 stukken vlees (8 x 5 = 40).

1 2

Amerikaans pakket
(vanaf 10 personen)

p.p.

Inclusief

e11,55

p.p.

Inclusief

e12,75

p.p.

Inclusief

e14,00

Partypan/reuzepan menu
Bieflap, kipfilet, hamburger, westernsteak, shaslickspies, satèvlees, 
slavink, gyrosvlees. 
Dit alles is gemarineerd of gekruid.

Partypan/reuzepan reepjesvlees
Varkensreepjesvlees in een oosterse marinade, kipreepjesvlees in een gyros 
marinade, kalkoenreepjesvlees in een javaanse marinade, biefreepjesvlees in 
een pikante marinade.

Partypan/reuzepan deluxe
Kogelbief, varkenshaasmedaillon, kipfilet, kalkoenfilet, westernsteak, 
rundervink, cordon blue, oriëntalspies. 
Dit alles is gemarineerd of gekruid.

Partypan/reuzepan vis
Zalmfilet, tilapiafilet, meervalfilet, pangafilet, victoriabaars, reuzegarnaal.

Salades  Huzarensalade, macaronisalade, huissalade, koolsalade.
Sauzen  Zigeunersaus, cocktailsaus, knoflooksaus.
Overige   Ananasstukjes, champignons, paprika, uienringen, aardappelpartjes, 
 appelschijven + rozijnen + kaneel, parijse worteltjes, stokbrood 
 en kruidenboter.

p.p.

Inclusief

e12,90

p.p.

Inclusief

e13,15

p.p.

Inclusief

e14,65

p.p.

Inclusief

e15,40

1

2

3

4

Met dit Amerikaans pakket is het genieten 
in western sfeer. Het pakket bestaat uit 
typisch Amerikaanse specialiteiten voor 
de echte vleesliefhebbers onder ons.

Vleessoorten
Verse countryburger, ‘Texas’ hammetje,
western steak (varkens), chicken breast (kip).

Salades
Huzarensalade, aardappelsalade,  
salade populair, kerriesalade,  
luxe bleekselderijsalade. 

Sauzen
Ketjap saus, Cajun saus,
Tex-mex saus, tropical saus.

Overig 
Fruitsalade gesneden van  
vers fruit, luxe broodsoorten  
en kruidenboter.

p.p.

Inclusief

e14,60

p.p.

Inclusief

e15,45
Amerikaans5

3 Amerikaans
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Barbecue + gas, porseleinen borden, RVS Bestek, servetten, tangen, enz. 
(gratis in bruikleen). Gratis bezorgen en ophalen (binnen een straal van  
30 km van Partyservice Hans Janssen). De afwas nemen we mee terug!

Alle 

pakketten 

inclusief: Alle 

pakketten 

inclusief:

p.p.

Inclusief

e14,90

Bezorgen, ophalen 
en de afwas is bij de 
prijs inbegrepen .

Vleessoorten
Varkensreepjes, kipreepjes, 
kalkoenreepjes , biefreepjes.
Dit alles is Oosters gemarineerd. 

Salades
Pastasalade, kerrie salade,  
koolsalade, atjar tjampoer.

Sauzen
Teriyaki Mirin, Bombay Bali, 
Japanese sesame.

Overig
Ananasstukjes, champignons, wittekool 
reepjes, preiringen, taugé, courgette 
schijfjes, worteltjes, wokrijst, kroe-
poek, gebakken uitjes, wokolie, 
stokbrood en kruidenboter

Extra optie (p.p.) 
Pangareepjes (vis) gemarineerd (+ €2,25) 
Scampi’s gemarineerd (+ €2,25) 

Inclusief vanaf 15 personen
•  Reuzewok + gas, porseleinen borden, 
 rvs bestek, servetten, spatels, 
 2 koksmutsen,  enz., (gratis in 
 bruikleen).
•  Gratis bezorgen en ophalen
  (binnen een straal van 
 30 kilometer van Party-
 service Hans Janssen). 
•  De afwas nemen 
 we mee terug!

1 Reuzewok

PROBEER EENS WAT ANDERS:

p.p.

Inclusief

e13,05

p.p.

Inclusief

e15,60

p.p.

Inclusief

e14,35

Tips om goed en lekker te  

wokken worden  bijgeleverd!

p.p.

Inclusief

e7,25

Ø 100 cm

Ø 55 cm

www.partyservicehansjanssen.nlwww.facebook.com/PartyServiceHansJanssen

p.p.

Inclusief

e11,95

wok 

70cm
doorsnede

Partypan/Reuzepan pakketten 
(Partypan vanaf 6 personen, Reuzepan vanaf 25 personen)

Partypan (vanaf 6 personen) of Reuzepan + gas (vanaf 25 personen), 
porseleinen borden, rvs bestek, servetten, spatels enz. (gratis in 
bruikleen). Gratis bezorgen en ophalen (binnen een straal van 30 km. 
van Partyservice Hans Janssen). 

De afwas nemen we mee terug!

Tip: het Hap-Stap pakket
Het ideale pakket voor de lekkere trek op alle soorten feestjes! e7,25

p.p.

          Hamburger, worst, gyrosvlees, 
           uienringen , 2 puntbroodjes + 
          1 kaiserbroodje, knoflook saus, 
        cocktailsaus, zigeunersaus.
     Zo uit de pan op brood en happen maar!

Inclusief vanaf 10 personen
Partypan, spatels, bakjes en servetten (gratis 
in bruikleen). Gratis bezorgen en ophalen 
binnen een straal van 30 km van Partyservice 
Hans Janssen. Exclusief borden en bestek.


