Vleesproducten
Catering
Barbecue
Jubileum - voordeelpakket

voor E 60,00

001 lange varkenshaas 1 kg
008 gepaneerde schnitzels 1 kg
100 kipfilet zonder vet 1 kg

115 kipfiletblokjes, mystery 4 x 250 gr
170 Jomo-burgers 6 stuks

Variatie - voordeelpakket

voor E 70,00

008 gepaneerde schnitzels 1 kg
100 kipfilet zonder vet 1 kg
106 kipfilet krokant 6 stuks
108 kalkoen cordon bleu’s 6 stuks

112 Japanse kipsaté blokjes 1 kg
170 Jomo-burgers 6 stuks
183 katenvlinders 6 stuks

Basis - voordeelpakket

voor E 80,00

008 gepaneerde schnitzels 2 x 1 kg
100 kipfilet zonder vet 2 x 1 kg

144 gehakt hoh 12 x 250 gr
145 braadworst 2 x 500 gr

183 katenvlinders 6 stuks
451 lekkerbekjes, voorgebraden 6 stuks

190 shoarmavlees 1 kg
244 kipfilet pilav 1 x 400 gr
407 kipspies groot, geel 6 stuks

170 Jomo-burger 2 x 6 stuks
174 gehaktballen speciaal 6 stuks

Reclames diepvriesassortiment

Kijk voor de actuele reclames op jomofood.nl. Deze worden ieder kwartaal gewijzigd.

Rundvlees

Wij werken met vrouwelijk dikbil rundvlees van vaste mesters. Mooi mager rundvlees wat heerlijk van smaak is.

BBQ of buffet?

U vindt de mogelijkheden op pagina 3 en 4

Spareribs

We ontvangen veel complimenten over onze bourgondische spareribs (XL of verkleind). Heeft u ze al geproefd?

Gourmet-wokpakket

We hebben het gourmet-wokpakket voor u samengesteld. Soorten vlees en vis naar keuze.
Bezorging: vanaf 10 pakketten. Afhalen: in overleg

Gluten- en lactose informatie

Op onze site kunt u per product zien of dat deze gluten en/of lactose bevatten. Onze
soepballen (154/155), voorgegaarde gehaktballen (185) en partyballen (186) zijn altijd glutenvrij.

Advies op maat

Wilt u voor de catering of BBQ verschillende pakketten combineren of twijfelt u over
de benodigde hoeveelheid die u nodig heeft? Wij geven u graag vrijblijvend advies.
Deze prijslijst is onder voorbehoud geldig tot en met maart 2022.
Prijswijzigingen / drukfouten voorbehouden. Op de site vindt u altijd actuele prijzen.

Bestellen
Tel. (0493) 31 21 51

Online

www.jomofood.nl

