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“Alleen het beste is goed genoeg.”
Culinaire catering®

Op culinair vlak is Tukkers Partyservice top. De liefde voor ons 

vak komt tot uiting in onze producten, of het nu gaat om 

een hapjesschaal voor uw verjaardag of om een uitgebreid 

warm en koud buffet. Tukkers Partyservice biedt u een scala 

van culinaire arrangementen aan die van uw gelegenheid 

een happening zullen maken waarvan u en uw gasten nog 

lang na zullen genieten. 

Deze brochure is speciaal samengesteld om u een kort en 

bondig overzicht te geven van Tukkers Partyservice en de 

diverse mogelijkheden die wij aanbieden. Kijkt u voor uitge-

breide informatie op onze website: www.tukkers.com

Maatwerk
Wij bieden u de mogelijkheid om à la carte een buffet uit 

te kiezen, maar u kunt ook in overleg met ons uw eigen 

arrangement samenstellen, op deze manier is er met elk 

budget wel iets speciaals te maken. Creativiteit en kwaliteit 

zijn hierbij de sleutelwoorden om een succesvolle afloop te 

garanderen.

Barbecue &
funcooking
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Hapjes & Tapaz buffetten
Heerlijke koude en warme gerechtjes op een originele wijze gepresenteerd

Aanvullende specialiteiten
U kunt dit buffet, in overleg, uitbreiden met o.a. de volgende 
specialiteiten:

•	 TV sticks 
•	 Gebakken aardappels met spek en ui 

Hapjes
Ons assortiment hapjes is vrij uitgebreid en verandert voortdurend 
qua samenstelling; verandering van spijs doet immers eten. Ons  
assortiment bestaat uit de volgende traditionele hartige hapjes:
•	 Omelet,	gevuld	met	roomkaas	en	Italiaanse	ham
•	 Ambachtelijke	gehaktballetjes	gegarneerd	met	verse	

mandarijnpartjes
•	 Rolletjes	van	gedroogde	Twentse	ham	gevuld	met	ananas-

roomkaas
•	 Gevulde	eieren
•	 Kaas	van	de	kaasboerderij,	fenegriek	en	tomaat	basilicum,	

gegarneerd	met	chorizo
•	 Huisgemaakte	slavinkjes
•	 Rolletjes	van	Tünbrood	met	zalm,	ruccola	en	kruidenboter
•	 Ei	met	bacon,	gegarneerd	met	bietscheuten
•	 Rolletje	van	zalm	met	asperges
•	 Fruitspiesjes

(Op verzoek serveren wij zoute vis op roggebrood.)

Hapjesbuffetten
Ook leuk voor uw feestje zijn onze hapjes en tapasbuffetten.  
Een hapjesbuffet kan bijvoorbeeld heel goed bij een 50e verjaardag 
of een bedrijfsborrel, een gebeurtenis waar wel wat te eten bij moet 
zijn, maar waar geen complete maaltijd hoeft te staan. Wij hebben 
het volgende hapjesbuffet voor u samengesteld. Uiteraard kunnen 
wij dit buffet volledig aanpassen aan uw wensen.
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Hapjesbuffet “de Schöppe”
Buffet bestaande uit diverse warme, koude hapjes en amuses.
•	 Een	royaal	gegarneerde	Twentsche	vleessalade	
•	 Omeletrollen	gevuld	met	Italiaanse	ham
•	 Gevulde	eieren
•	 Kaas	van	de	kaasboerderij
•	 Huisgemaakte	slavinkjes
•	 Rolletjes	van	Tünbrood	met	gerookte	zalm,	rucola	en	krui-

denboter
•	 Gevulde	cherrytomaatjes
•	 Amuse	van	Twents	Nagelhout
•	 Zalmtorentjes
•	 Rolletjes	van	rosbief	met	zongedroogde	gemarineerde	

tomaatjes
•	 Cocktail	van	Hollandse	garnalen
•	 Hollandse	nieuwe	van	de	buurman
•	 Stokbrood	met	huisgemaakte	bistrosauzen	en	kruidenboter
•	 Gehaktballetjes	in	een	gebonden	jus
•	 Huisgemarineerde	spareribs
•	 Saté	in	pindasaus
•	 Nasi	Goreng



Tapasbuffet “Ollanda” 
“Bent u toe aan iets anders?” De koks van Tukkers Partyservice 
hebben speciaal voor u een overheerlijk tapasbuffet samengesteld, 
allemaal heerlijke koude en warme gerechtjes op een originele wijze 
gepresenteerd:

•	 Huisgemaakte	vleessalade
•	 Verse	Tonijnssalade
•	 Een	diversiteit	aan	broden	met	kruidenboter,	smulsaus	en	

knoflooksaus
•	 Gesneden	speenvarkenham	op	schaal	opgemaakt
•	 Hollandse	nieuwe	van	de	buurman
•	 Gevulde	eieren
•	 Rolletjes	van	Tünbrood	met	gerookte	zalm,	rucola	en	krui-

denboter
•	 Rolletjes	van	rosbief	met	zongedroogde	gemarineerde	

tomaatjes
•	 Gevulde	champignons
•	 Peppadew	sweet
•	 Met	roomkaas	gevulde	Cherrytomaten
•	 Gamba’s	met	spek	in	het	glas
•	 Amuse	van	Twents	Nagelhout
•	 Cocktail	van	Hollandse	garnalen
•	 Lamsspiesjes	in	honingthijmsaus
•	 Gemarineerde	spareribs
•	 Huisgemaakte	slavinkjes
•	 Ambachtelijke	gehaktballetjes
•	 2	warme	sauzen	voor	de	warme	hapjes:	huisgemaakte	

pinda-	en	sesamsaus

Tapasbuffet “Ola oet Enter”
Een uitgebreid Tapasbuffet bestaande uit diverse warme gerecht-
jes en wat koude hapjes, op een originele manier in buffetvorm 
gepresenteerd: 

•	 Huisgemaakte	beenhamsalade
•	 Verse	tonijnssalade
•	 Gamba’s	met	spek	in	het	glas
•	 Gevulde	olijveneieren
•	 Diverse	broodsoorten	met	kruidenboter	en	knoflooksaus
•	 Met	roomkaas	gevulde	cherrytomaten
•	 Rolletjes	van	rosbief	met	gemarineerde	tomaatjes
•	 Gevulde	olijven,	pepedew	en	champignons
•	 Lamsspiesjes	in	honingthijmsaus
•	 Pangafilet	met	gembersaus	in	een	bedje	van	groente
•	 Gehaktballetjes	in	spaanse	peperroomsaus
•	 Chili	kip
•	 Een	goed	gevulde	spaanse	paella

Een	tapasbuffet	is	een	echte	aanrader	voor	mensen	die	eens	
iets	anders	willen.

Sushibuffet
Sushi is hot! Overal in Nederland schieten de sushirestaurants als 
paddenstoelen uit de grond. Om ook tukkers in de gelegenheid te 
stellen van deze trend te genieten, biedt Tukkers Partyservice nu ook 
een Sushi Buffet aan. Onze sushikok Matsimi Matsiku maakt met 
veel liefde het volgende sushibuffet voor u.

Koud
•	 Nigiri	-	klompjes	rijst	met	daarop	1	ingrediënt
 - Sake (zalm) / Saba (makreel)

•	 Hosomaki	-	de	sushirol	met	1	ingrediënt
 -  Kappamaki (komkommer) / Tekamaki (tonijn)

•	 Futomaki	-	de	sushirol	met	meerdere	ingrediënten
 - Futomaki (omelet, komkommer en krab)

•	 Uramaki	-	de	inside	out	sushirol
 - California Maki (avocado, komkommer, surimi en zalmeitjes)

•	 Salads	-	ijsbergsla	met	zoetige	dressing	en	div.	garnituren
 - Chuka Wakame  (zeewier) / Kani Sarada (krab en mais) 

Warm
•	 Rice	-	Japanse	rijst	en	noedelspecialiteiten
 - Yaki Meshi (pittige rijst)
 - Yaki Udon (gebakken bami)

•	 Grill - lekkere gerechtjes op de grill bereid
 - Ebi (scampi in tuinkruidensaus)
 - Yakitori (kipsaté)
 - Gyu Niku (ossenhaas)
 - Botaniku Furai (krokante varkenshaas)
 - Yaki Kinoko (gebakken champignons)
 - Teba Yaki (vleugeltjes, gember, sesamzaadjes)
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Koude & Warme buffetten
Uitgebreid assortiment traditionele koude en warme hapjes
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Stamppotbuffet “Stip in de panne” 
Wat zou een Twentse cateraar zijn zonder een stamppotbuffet op 
z’n menukaart? Wij maken al onze producten op ambachtelijke 
wijze in eigen keuken, ook dat is catering op zijn Twents 

‘Stip in de panne” is een traditioneel stamppotbuffet bestaande uit 
de volgende gerechten

•	 Stamppot	boerenkool
•	 Stamppot	wortelen
•	 Zuurkoolschotel	uit	de	oven
•	 Hachee	van	grootmoeder
•	 Ambachtelijke	rookworst
•	 Gebraden	spareribs
•	 Huisgemaakte	saucijsjes
•	 Gebraden	speklapjes
•	 Jus
•	 Zuurwaren

(alleen in de bekende r -maanden)

Dit	buffet	is	evt.	uit	te	breiden	met:
Huisgemaakte Boerenerwtensoep 

Ook voor een warm en koud buffet bent u bij Tukkers Partyservice 
aan het goede adres, in de loop der jaren hebben we menig buffet 
her en der in het Twentse land verzorgt. We zijn dan ook vertrouwt 
met allerlei gezelschappen, of het nu om een kapmoal gaat voor 
uw nieuw te bouwen huis of om een kerstreceptie op de zaak, onze 
koks hebben voor elke gelegenheid een passend concept.

Maatwerk is nog steeds onze specialiteit, ziet u onderstaande 
buffetten dan ook als een menusuggestie, er is volop ruimte voor 
uw eigen ideeën en inbreng.

Buffet “De Twentse toafel”
Een uitgebreid warm en koud basisbuffet bestaande uit:
•	 Boerensalade	gegarneerd	met	vers	fruit
•	 Twentsche	vleessalade	gegarneerd	met	ei,	ham	en	zuurwaren
•	 Huisgemaakte	rauwkostsalades
•	 Gepocheerde	zalm
•	 Stokbrood	met	bistrosauzen	en	kruidenboter
•	 Varkenshaas	in	champignonsaus
•	 Saté	in	pindasaus
•	 Een	goed	gevulde	nasi
•	 Boerengehaktballetjes	in	een	licht	gebonden	jus
•	 Grootmoeders	sukade	in	gebonden	jus
•	 Zachtgebraden	filé	in	roomsaus
•	 Gebakken	aardappels	met	spek	en	ui

Aanvullende specialiteiten
U kunt in overleg met ons uw buffet uitbreiden met de volgende 
specialiteiten. 

Kindermenu
•	 Friet	met	minisnacks,	mayo,	appelmoes
•	 Stokbrood	met	sausjes

Soepen
•	 Soep	naar	keuze 

Koude Schotels
•	 Vleeswarenschotel	  
•	 Halve	haring	met	ui  

Vlees en vis, warm
•	 Ossenhaaspuntjes	in	stroganoffsaus	  
•	 Spareribs,	portie	  
•	 Kipmedaillons	in	een	romige	kerriesaus	
•	 Warme	beenham	in	een	hamklem,	vanaf 20 personen	  
•	 Schnitzeltje,	100	gram	
•	 Pangafilet	op	een	bedje	van	groente	en	gembersaus	  
•	 Boeuf	Bourginon	met	witte	rijst	
•	 TV	sticks	  

Groentes
•	 Boontjes	met	spek	  
•	 Witlof	ham	kaas	
•	 Seizoengroentes	  

Aardappelgerechten
•	 Aardappelgratin  
•	 Country	cubes  

Desserts
•	 Luxe	ijstaartenbuffet   
•	 Luxe	bavaroisbuffet  
•	 Luxe	ijs	en	bavaroisbuffet	 
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Barbecue & Funcooking
Een begrip in barbecue-cateren en funcooking
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De	Mega	Spies
Bij Tukkers Partyservice draait alles om genieten. We willen niets lie-
ver dan de consument verwennen met onze heerlijke producten. De 
kwaliteit staat daarbij natuurlijk hoog in het vaandel. De exclusieve 
mega spies past perfect in dit plaatje en is ideaal voor elk feest vanaf 
20 personen. Het grote voordeel van de Mega Spies is dat het vlees 
al gaar is, zodat u kunt kiezen om het zo van de spies op uw bord te 
snijden, of om het nog eerst even aan te bakken in de bijgeleverde 
pannetjes op het vuur. 

Ons “Mega Spiesmenu”
De mega spies is lekker gevarieerd en bestaat uit een mix van: 
Magere Kipfilet, Bourgondische Beenham, Varkensprocureur,
Italiaans Polpettagehakt, Zeeuws gekruid Spek. 
•	 Twentse	vleesalade,	boerensalade	en	rauwkostsalades
•	 Gesneden	stokbrood	met	kruidenboter
•	 Ravigotte-,	smul-	en	zigeunersaus

Ons “Winterspiesmenu”
De winterspies is lekker gevarieerd en bestaat uit een mix van: 
Bourgondische Beenham, Boerennek, Gehakt met Wintermelange en  
Gerookt Winterspek.
•	 Stamppot	boerenkool,	wortelen,	zuurkoolschotel	(uit de oven)
•	 Hachee	van	grootmoeder
•	 Gesneden	stokbrood	met	kruidenboter
•	 Ravigotte-,	smul-	en	zigeunersaus	

Inclusief barbecue met spies die wij voor u schoonmaken + luxe 
disposable borden, bestek en servetten.



Vúr	op	de	“Barbekjoe”	
Door de goede kwaliteit van onze producten gecombineerd met 
een perfecte service breidde de onderneming zich gestaag uit, en 
tegenwoordig is Tukkers Partyservice een bekende naam op het 
gebied van barbecue catering in onze Twentse regio. 
Één ding is zeker: Barbecuen met Tukkers Partyservice is een feest.

Twentse barbekjoe 
•	 Twentse	vleessalade
•	 Boerensalade
•	 Rauwkostsalades
•	 Gesneden	stokbrood
•	 Ravigotte-,	smul-,	zigeuner-	en	satésaus (zelf warm maken)
•	 Karbonade
•	 Filetlapje
•	 Hamburger
•	 Speklapje
•	 Barbecueworst
•	 Hawaï	spies
•	 Shaslick
•	 Saté	van	de	haas
•	 Wij	serveren	5	stuks	vlees	per	persoon
•	 Incl.	braadpan,	luxe	disposable	borden,	bestek	en	servetten

Boer’n barbekjoe
•	 Twentse	vleessalade
•	 Boerensalade
•	 Rauwkostsalades
•	 Gesneden	stokbrood
•	 Ravigotte-,	smul-,	zigeuner-	en	satésaus (zelf warm maken)
•	 Een	overheerlijk	malse	biefstuk
•	 Karbonade
•	 Filetlapje
•	 Hamburger
•	 Speklapje
•	 Barbecueworst
•	 Hawaï	spies
•	 Shaslick
•	 Saté	van	de	haas
•	 Wij	serveren	hiervan	6	stuks	vlees	per	persoon
•	 Incl.	braadpan,	luxe	disposable	borden,	bestek	en	servetten

Kindermenu
•	 Gesneden	stokbrood	met	saus
•	 3	stokjes	saté
•	 Hamburger
•	 Frikandel	

Vúr	op	de	“Bakplaatte”
Een	nieuw	fenomeen:	kleine exclusieve gerechten die snel bereidt 
kunnen worden op de bakplaat, gourmet of in de partypan. 

Wij hebben hiervoor een smakelijk menu voor u  samengesteld met 
daarin heerlijke lekkernijen:

De Twentse Broadschöttel
•	 Boerensalade
•	 Ambachtelijke	zalmsalade
•	 Stokbrood	met	ravigottesaus,	coktailsaus,	zigeunersaus	en	

kruidenboter
•	 Gemarineerde	kalkoenfilet
•	 Lamskotelet,	zoet	gemarineerd
•	 Mals	biefstukje
•	 Spiesje	van	varkenshaas	met	spek
•	 Twents	boerenburgertje
•	 Baby	bacon	maiskolf
•	 Zalmfilet	an	n’	stok
•	 Gamba’s	met	spek	

Onze	werkwijze:
•	 Kies een arrangement uit. (Wilt u vrijblijvend advies op maat? Neem dan 

contact op met Bertus of Richard, tel. 0547 38 34 92). 
•	 De prijzen kunt u vinden op onze prijslijst en onze website.
•	 Plaats nu uw bestelling online via www.tukkers.com of bel 0547 38 34 92.
•	 Let op: Bestel op tijd, want vol is vol.

Variatiemenu’s
Net als afgelopen jaren hebben we er opnieuw voor gekozen
om weer variatiemenu’s samen te stellen met daarin vele 
soorten vlees, waarvan wij dan 5 of 6 stuks vlees per persoon 
berekenen. Zo hebben uw gasten altijd de keuze uit een ruim 
aanbod van vlees en kunnen wij ons assortiment aantrekkelijk 
blijven prijzen.
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Dessertbuffet
Exclusieve en overheerlijke desserts

Geen enkel buffet of geen enkele barbecue is af zonder dessert. 
Tukkers Partyservice biedt u de mogelijkheid om voor een 
redelijke prijs een gezellig nagerecht bij uw buffet of barbecue 
te serveren. Zo is daar voor de echte lekkerbekken het Grand 
Dessertbuffet.  

Grand Dessertbuffet
Verschillende ijs en bavaroistaarten in diverse smaken, zoals; 
•	 Chocolade
•	 Karamel
•	 Bitterkoekjes
•	 Omelet	Siberienne
•	 Cassis	Longeur
•	 Bosvruchten
•	 Mango
•	 Bosvruchten	
•	 Fruit

Desserts 
•	 Luxe	ijs	en	bavaroisbuffet	
•	 Luxe	ijstaartenbuffet	 	
•	 Luxe	bavaroisbuffet
•	 	Vers	gesneden	fruitsalade

Desserts worden door ons niet afzonderlijk verkocht en 
alleen geserveerd in combinatie met een buffet of barbecue 
arrangement. 
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Heeft	u	wat	te	vieren?	Wilt	u	met	uw	vereniging	eens	wat

anders	doen?	Moet	u	een	vrijgezellenfeest	organiseren	of	

wilt	u	met	uw	bedrijf	aan	teambuilding	doen?	Wij	kunnen	

al	uw	activiteiten	op	een	passende	wijze	invullen.

Een kookworkshop in is een leerzame maar vooral ook gezellige 
manier van informeel samenzijn. Samen koken is smaakvol 
genieten van hetgeen onder leiding van de chef-kok wordt bereid 
en naderhand gezamenlijk wordt genuttigd in onze sfeervolle 
kookstudio. 

Een kookworkshop leent zich voor de meest uiteenlopende 
gelegenheden; als informele managementmeeting, verrassend 
bedrijfsuitje, ter afsluiting van een zakelijke bijeenkomst of als 
uitje met familie en vrienden.

Wanneer wordt de kookworkshop gegeven
Voor een kookworkshop kan men elke dag van de week, zowel 
overdag als ook ‘s avonds terecht (met uitzondering van de 
zondag). Duur van een kookworkshop bedraagt, afhankelijk van het 
gekozen menu 4 tot 5 uur. Uiteraard ontvangt men na afloop de 
recepturen van het menu zodat men thuis ook aan de slag kan.

Check	onze	agenda	op	www.tukkers.com	om	te	kijken	of	uw	
datum	nog	vrij	is.

Programma van de kookworkshop
Na ontvangst met een amuse, een bruisend aperitief en een 
korte kennismaking met de chef volgt de menubespreking en de 
verdeling van de taken. Aansluitend wordt er gekookt; de mise 
en place, worden de tafels gedekt en wordt alles in gereedheid 
gebracht om lekker te gaan tafelen. 

Tussentijds afruimen en opnieuw indekken hoort er bij. Tussen de 
verschillende gangen door maakt u, samen met de chef, zelf uw 
gerechten af en worden de borden opgemaakt en geserveerd. 
De workshop wordt afgesloten met een Enterse Dwarsligger.

Aantal personen bij een kookworkshop
Koken is een erg arbeidsintensief proces. Het is daardoor erg 
wenselijk dat de groep uit minimaal 10 personen bestaat.

Kookworkshops
Een bijzonder culinair uitstapje
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Wij	bezorgen	6	dagen	per	week	op	locatie,	bij	u	thuis	of	waar	u	
maar	wenst.	Zondag	is	onze	rustdag.

Tukkers	Partyservice
Dorpsstraat 96
Postbus 13, 7468 ZG Enter
t 0547 38 34 92
f 0547 38 30 87
e info@tukkers.com www.tukkers.com

Op al onze leveringen en diensten zijn de 
Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u vinden op onze website:
www.tukkers.com/voorwaarden.html

Tukkers Partyservice aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van niet of onjuiste vermelding 
van gegevens in deze uitgave. 



Dorpsstraat 96
Postbus 13
7468 ZG Enter

Rabobank 31.74.43.518
BTW nr. NL8069.10.732.B01
KVK Enschede nr. 06087675

t 0547 38 34 92
f 0547 38 30 87
e info@tukkers.com www.tukkers.com

Prijslijst 2014  (vanaf 1-5-2014)

Koude & Warme buffetten
Buffet “De Twentse toafel” (zie pagina 7 van onze brochure) per persoon
bij 50 of meer personen  € 14,50 
bij 25-49 personen  € 15,50 
bij 8-24 personen €  16,50

Stamppotbuffet “Stip in de panne” (zie pagina 7 van onze brochure) per persoon
bij 50 of meer personen  €   14,50
bij 25-49 personen  €  15,50 
bij 8-24 personen €  16,50
Dit buffet is evt. uit te breiden met een huisgemaakte Boerenerwtensoep €  1,75

Aanvullende specialiteiten (zie pagina 7 van onze brochure) per persoon
U kunt in overleg met ons uw buffet uitbreiden met de volgende specialiteiten. 
Kindermenu 
Friet met minisnacks, mayo, appelmoes, stokbrood met sausjes € 4,75
Soepen
Soep naar keuze € 1,75
Vlees en vis, warm
Vleeswarenschotel €  2,15 
Halve haring met ui €  1,00 
Ossenhaaspuntjes in stroganoffsaus € 2,65 
Spareribs, portie €  2,65 
Kipmedaillons in een romige kerriesaus €  2,65 
Warme beenham in een hamklem, vanaf 20 personen €  2,65 
Schnitzeltje, 100 gram €  2,65 
Pangafilet op een bedje van groente en gembersaus €  2,65 
Boeuf Bourginon met witte rijst €  2,65 
TV sticks €  1,90 
Groentes
Boontjes met spek €  1,50 
Witlof ham kaas €  1,50 
Seizoengroentes, vanaf €  1,50 
Aardappelgerechten
Aardappelgratin €  1,90 
Country cubes €  1,90
Desserts
Luxe ijstaartenbuffet  €  5,00 
Luxe bavaroisbuffet  €  4,50 
Luxe ijs en bavaroisbuffet  €  4,75

Borden, bestek en servetten krijgt u van ons gratis in bruikleen, mits u de borden en bestek schoon retourneert.

Voor het bezorgen van uw bestelling berekenen wij bezorgkosten. Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden 
van toepassing, deze kunt u vinden op onze website: www.tukkers.com/voorwaarden.html

Kookworkshops (zie pagina 11 van onze brochure) per persoon
Een culinair uitstapje, inclusief aperitief, overige drankjes en de Irish koffie
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag €  52,50
Vrijdag / zaterdag €  57,50
(Vanaf 10 personen, uiteraard is genoemde prijs all-in, dus inclusief aperitief, overige drankjes en de Irish koffie)



Dorpsstraat 96
Postbus 13
7468 ZG Enter

Rabobank 31.74.43.518
BTW nr. NL8069.10.732.B01
KVK Enschede nr. 06087675

t 0547 38 34 92
f 0547 38 30 87
e info@tukkers.com www.tukkers.com

Prijslijst 2014  (vanaf 1-5-2014)

Barbecue & Funcooking 
Vúr op de “Barbekjoe” (zie pagina 9 van onze brochure) per persoon
Twentse barbekjoe, vanaf 8 personen € 13,75
Boer’n barbekjoe, vanaf 8 personen  €  15,75
Kindermenu, vanaf 8 personen € 3,95

Vúr op de “Bakplaatte” (zie pagina 9 van onze brochure) per persoon
De Twentse Broadschöttel, vanaf 8 personen  € 13,75

Hapjes & Tapaz buffetten 
Hapjes (zie pagina 4 van onze brochure)
Kleine schaal, 20 hapjes € 14,50
Grote schaal, 40 hapjes € 27,95

Hapjesbuffet “de Schöppe” (zie pagina 5 van onze brochure) per persoon
bij 50 of meer personen  € 11,50
bij 25-49 personen  € 12,50 
bij 8-24 personen € 13,50
U kunt dit buffet, in overleg, uitbreiden met o.a. de volgende specialiteiten: per persoon
TV sticks € 1,90
Gebakken aardappels met spek en ui € 1,90

Tapasbuffet “Ollanda” (zie pagina 5 van onze brochure) per persoon
bij 50 of meer personen  € 15,50 
bij 25-49 personen  € 16,50
bij 8-24 personen € 17,50

Tapasbuffet “Ola oet Enter” (zie pagina 5 van onze brochure) per persoon
bij 50 of meer personen  €   15,50 
bij 25-49 personen  €  16,50 
bij 8-24 personen €  17,50

Prijzen Sushibuffet (zie pagina 5 van onze brochure) per persoon
bij 8 - 24 personen  € 17,95 
bij 25 - 49 personen   €  16,95 
bij > 50 personen   €  15,95 

De Megaspies (zie pagina 8 van onze brochure) per persoon
Ons “Megaspiesmenu”, vanaf 20 personen € 14,50
Ons “Winterspiesmenu”, vanaf 20 personen € 14,95
(Inclusief barbecue met spies die wij voor u schoonmaken + luxe disposable borden, bestek en servetten.)

Dessertbuffet (zie pagina 10 van onze brochure) per persoon
Luxe ijs en bavaroisbuffet, vanaf 15 personen €  4,75
Luxe ijstaartenbuffet, vanaf 15 personen €  5,00
Luxe bavaroisbuffet, vanaf 15 personen €  4,50
Vers gesneden fruitsalade, per 100 gram €  1,50

Nieuw Tukkerspils per krat
Gekoeld verkrijgbaar per krat 24 x 30 cl. (alleen in combinatie met 1 van onze arrangementen). € 14,95

Voor het bezorgen van uw bestelling berekenen wij bezorgkosten. Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden 
van toepassing, deze kunt u vinden op onze website: www.tukkers.com/voorwaarden.html


