
  U kunt uw eigen vleespakket samenstellen en afhalen,
  bel ons voor de mogelijkheden

Al sinds 1935 staat ons familiebedrijf voor u klaar 
om u van het lekkerste eten te voorzien. 

Meer dan alleen kip
Bij Poelier Kock heeft u naast kip ook de keuze 
uit het lekkerste varkensvlees, rundvlees, vis of 
vegetarische opties.

HAPJES BUFFET 17.40 p.p. 

  rundvleessalade
  rauwkostsalade
  diverse belegde mini-broodjes

  gehaktballetjes in jachtsaus
  gegrilde drumsticks
  stukjes kiplapje in pindasaus

HALVE HAAN MENU 12.45 p.p. 

ook mogelijk met varkensschnitzel of spareribs

  gegrilde halve haan
  rauwkostsalade
  gebakken aardappeltjes met spekjes

  mayonaise 
  appelcompote

WINTERKOST
Kijk voor meer informatie op onze site www.poelierkock.nl 

Past. Meursstraat 10
7045 AE Azewijn

info@poelierkock.nl
www.poelierkock.nl

tel. 0314 - 65 12 60 
bgg. 06 - 13 20 78 18

BARBECUE VLEESPAKKET 4 st. vlees v.a 6.00 p.p. 

  speklap
  Duitse braadworst
  karbonade
  spareribs
  hamburger
  gehaktbalspiesje

  kipsaté (2) 
  kiplapje
  gegrilde drumstick
  kipananasspiesje
  kalkoenshaslick
  gemarineerde steak

Azewijn  | 0314 - 65 12 60
www.poelierkock.nl



WARM BUFFET

maak uw keuze uit: 

Varkensvlees
  boemerang (speklap)
  echte Duitse braadworst
  karbonade
  spareribs
  hamburger
  gehaktbalspiesje

Rundvlees
  gemarineerde steak

Kipvlees
  kipsaté (2) 
  kiplapje
  gegrilde drumstick
  kipananasspiesje

Kalkoenvlees
  shaslick

Voor de kinderen (tot 10 jaar) met kinderverrassing. All-in 7.50. 
Keuze uit 3 stukken vlees: 

keuze uit: 

Kipvlees 
  pilav
  gegrilde drumsticks
  saté in pindasaus
  kipdijvlees in pindasaus
  kip in kerriesaus

Vis (1.- extra)
  tilapiafilet in vissaus

Varkensvlees 
  rollade in champignonsaus
  gehaktballetjes in saus
  beenham in jacht- of       

  spareribs
  varkensschnitzel

Rundvlees
  stoofpotje

Met:   rundvleessalade
  stokbrood met kruidenboter

Salade 
  komkommer, tomaat en mozzarella
  bleekselderijsalade
  ham/preisalade
  Griekse salade met feta
  fruitsalade
  rauwkostsalade

  gekookte rijst (op aanvraag)
  gebakken aardappeltjes

klein

3 stukken 
vlees

15.90 p.p.

4 stukken 
vlees

16.90 p.p.

5 stukken 
vlees

17.90 p.p.

middel
groot

* * *
* * * *

* * * * *

  gegrilde drumstick
  kipsaté

maak uw keuze uit: 

klein

3 stukken 
vlees

17.90 p.p.

* * *
4 stukken 

vlees

18.90 p.p.

groot

* * * *

  kipburger
  frikandelspiesje

honingmosterdsaus

BARBECUE

All-in: 3, 4 of 5 stukken vlees per persoon. Met stokbrood, 
kruidenboter, diverse sauzen, warme pindasaus, rundvleessalade, 2x 
rauwkostsalade, verse fruitsalade, borden, bestek, servetten, huren van 
de barbecue inclusief gasfles en schoonmaken van de barbecue. 


