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NH=niet halal, V-vegan
705 Pistoletje pom met kip (met zuur en peper)
720 Pistoletje pom vegan (met zuur en peper)
704 Pistoletje bakkeljauw (met zuur en peper)
747 Pistoletje kerriekip (met zuur en peper)
706 Pistoletje hete kip (met zuur en peper)
745 Pistoletje Javaanse kip (met zuur en peper)
771 Pistoletje Surinaamse vleesworst (kip), zuur en peper

711 Pistoletje Javaanse tempé (vegan) (met zuur en peper) 
772 Pistoletje jong belegen kaas, tomaat, sla
769 Pistoletje tonijnsalade, sla, tomaat NH 
778 Pistoletje mozzarella met pesto, tomaat en rucola NH 
761 Pistoletje Kokoscurry hummus, sla en tomaat (vegan) 
780 Zacht wit puntje satekroket en extra hot sauce NH 3,75           

Snacks (groot) €
304 Rotirol met kip        8,00
320 Rotirol vegan   6,50

Dranken: € 
435 Coca cola 330 ml. 2,00       
608 Coca cola light 330 ml. 2,00       
558 Fernandes rood 330 ml. 2,00       
609 Fernandes groen 330 ml. 2,00       
559 Spa blauw 500 ml. 2,00       

Naam:
Bedrijf:
Bezorg/afhaaldatum: 
Bezorg/afhaaltijd: 
Adres:

511 Gemberbier 330 ml. 3,00       
515 Jus d'orange 1 liter 3,75       Factuuradres:
549 Halfvolle melk 1 liter 2,75       
551 karnemelk 1 liter 2,75       Tel:

Aantal:

Surinaams Buffet Catering 
Bedrijvencentrum Hakfort 
Bullewijkpad 35 
1102 LB  Amsterdam  

ABN-Amro: NL63ABNA0601142764 
BTW-nr.: NL001320236B61 
KvK: 33214234 

Tel:    020-6090966/06-45186492 
e-mail: info@surinaamsbuffet.nl
www.surinaamsbuffet.nl

     facebook.com/surinaamsbuffetcatering 

     instagram.com/surinaams_buffet_catering 

Prijzen zijn per stuk en inclusief 9% BTW. Geldig vanaf 01-01-2023 tot en met 
31-12-2023 (prijswijzigingen voorbehouden) 

Leveringsvoorwaarden: 
Minimum bestelbedrag: € 35,00. Broodjes  en snacks worden standaard geleverd in individuele papieren zakjes en in 
cateringdozen. Indien u dat wenst kunnen wij ook op eco palmblad serveerschalen aanleveren (informeer naar de 
mogelijkheden).  Alle kip en rundvlees die wij gebruiken is halal, tenzij anders aangegeven. 

Bezorgen gebeurt in overleg en indien de planning het toelaat. 
Voor bestellingen binnen Amsterdam ZO, Diemen en Duivendrecht  betaalt u 10 euro bezorgkosten. Voor 
bestellingen in de rest van Amsterdam en daarbuiten rekenen wij € 0,75 per gereden km. 

Betaling: particuliere klanten betalen via pin, Tikkie of contant. Zakelijke klanten kunnen ook per factuur betalen. 
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