
Zaterdag 30 mei is de winkel geopend van 9.00 tot 17.00 voor het afhalen 
van de bestelling. Inleveren kan tot en met vrijdag 29 mei in de winkel, 
winkelwagen of mail naar info@poelvers.nl

Uw naam ............................................................................................................

Adres ..................................................................................................................... 

Plaats .....................................................................................................................

Telefoonnummer ............................................................................................

VERS GEBAK VAN BAKKER VAN LEEUWEN 
AANTAL 
…… Oranje tompouce per 2          4,25 
…… Oranje tompouce 5 halen, 4 betalen               8,50 
…… Oranje moorkoppen 4 st                                 9,00 
…… Oranje trakteertaartje                                      9,50 
…… 1/2 Aardbeien vlaai                                         5.00 
…… Vruchten slof                                                   9,95 
 

 Bestellijst Koningsdag  

Afhalen in de winkel of bezorgen. Doorhalen wat niet van toepassing is 

Bezorging vindt plaats op maandag 27 april tussen 9.00 en 13.00 uur  
In deze tijd van Corona virus, berekenen wij vanaf € 7,50 geen bezorgkosten  
Uw naam................................................................................................................... 

Adres.......................................................     Plaats................................................... 

Telefoonnummer.......................................................................................................                                           

Inleveren tot en met vrijdag 24 april 2020 (kan ook per mail: info@poelvers.nl) 

BBQ PAKKETTEN  
(Het hele jaar verkrijgbaar) 

…… BBQ pakket 1; runderhamburger, kipshaslick,      
        bbqworst, 2 kipsaté + stokbrood en  
        huisgemaakte kruidenboter                                       
        Pakket is voor 1 persoon                                  6,75    
                                                       
…… BBQ pakket 2: runderhamburger, 
        biefstukspies, gemarineerd filetlapje en 1 kipsaté  
        + stokbrood en huisgemaakte kruidenboter                
        Pakket is voor 1 persoon                               7,75   
 
…… BBQ pakket vega: kaasfakkel, vegaburger  
        en falafelspies + stokbrood en kruidenboter             
         Pakket is voor 1 persoon                               5,99 

ORANJE BORREL 
…… De Kuyper Oranje bitter 0,5 l                            9,50 
…… Joustra Oranje likeur 0,35 l                               7,75 
…… Veens genot koffielikeur 0,5 l                            9,95 
           

LEKKERS VOOR BIJ DE BORREL 
……Luxe hapjes 4 pers.: rauwe ham, Italiaanse 
        kaas, kipfilet heksenkaas, rookvlees, filet & 
       amuse zalm, op schaal                            12,99 

……Schaaltje kaas & worst  700 gram                  9,99 
……6 borrelsaté,6 gehaktballetjes & sesamsaus      4,75 
...... Kaasplateau diverse kazen hard/zacht  
       Plateau is voor 2 personen                     4,49 
                  
  

EXTRA’S UIT EIGEN KEUKEN 
…… Salade trio: verse fruitsalade, rauwkost  
        (Boer Bart), rundvleessalade                                                        
        Portie voor 1 persoon                    4,99 
…… Verse fruitsalade 250 gram                  3,99 
…… Vers geschilde ananas                                    4,49                       

  

 

   

Westeinde 13 
2371 AS Roelofarendsveen 

t. 071-331 25 50 
www.poelvers.nl 
info@poelvers.nl 

 

ASPERGES 
……Compleet Asperge pakket voor 2 personen:             
       750 gram Asperges, 2 ons gesneden beenham,    
       zakje asperge saus, bosje peterselie, 6            
       scharreleieren,500 gram krieltjes in de schil  
Leuk verpakt (ook om weg te geven)     17,50 
 

-wijnen – wijnen – wijnen – wijnen – wijnen 
Pinot Grigio Sartori  750 ml      7,29 
Doos prijs 6 flessen                                           35,00 
 

 

Aanvulling naar keuze: 
…………………………………………………………
…………….……………………………………………
…………………………..………………………………
……………………………………….…………………
…………………………………………………….. 
 

OPENING VERNIEUWDE SLIJTERIJ!
Zaterdag 30 mei openen we de vernieuwde slijterij! Helaas geen echt openingsfeest. Toch vinden 
wij het leuk om met elkaar te proosten. Dit doen we om 21.00 uur met een live-uitzending via 
Facebook. Wil je mee proosten? Bij iedere bestelling een gratis flesje bubbels.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt. Onze loods en slijterij zijn omgebouwd tot een 
moderne slijterij waar u alles kunt afhalen voor feesten en partijen. Volg de opening live op onze 
facebookpagina: Versspecialist van der Poel. We starten de uitzending om 17.30 uur met heerlijke 
BBQ-plaatjes van dj-duo Naald en Plaat. De feestelijke opening begint rond 21.00 uur

BBQ PAKKETTEN
(het hele jaar verkrijgbaar)

PROOST MEE OP ONZE
FEESTELIJKE OPENING

EXTRA’S UIT EIGEN KEUKEN

............. BBQ-pakket 1: runderhamburger,
 kipshaslick, bbqworst, 2 kipsaté + stokbrood
 en huisgemaakte kruidenboter
 Pakket is voor 1 persoon 6,75

............. Bier borrelbox 17,50
 4 speciaal biertjes, borrelnootjes,
 kaasblokjes, stukje grilworst,
 borrelkippenpootjes

............. Wijn borrelbox 19,99
 2 flessen wijn, kaasplankje, stokbrood,
 verse notenmix, gehaktballetjes
 Wijnen: La Ganza Spaanse wijn.
 Keuze uit: rood Tempranillo,
 wit Sauvignon blanc, rosé

............. BBQ-pakket 2: runderhamburger,
 biefstukspies, gemarineerd filetlapje en
 1 kipsaté + stokbrood en huisgemaakte
 kruidenboter
 Pakket is voor 1 persoon 7,75
............. BBQ-pakket vega: kaasfakkel, vegaburger
 en falafelspies + stokbrood en
 kruidenboter Pakket is voor 1 persoon 5,99

............. Salade trio: verse fruitsalade, rauwkost
 (Boer Bart), rundvleessalade
  Pakket is voor 1 persoon 4,99
............. Verse fruitsalade 250 gram 3,99
Wat gaat u vinden in onze vernieuwde slijterij? Het is de locatie waar u een-
voudig alles bij elkaar winkelt voor een gezellige avond. Gekoelde dranken, 
hapjes en partyverhuur, u vindt het hier allemaal. Ook is het de plek voor uw 
dagelijkse benodigdheden voor de sport- en bedrijfskantine. Wilt u een groot 
tuinfeest of BBQ organiseren? U regelt het gemakkelijk in onze vernieuwde 
slijterij. Van een statafel voor een verjaardag, tot een compleet feest met 500 
gasten. Wij nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen.
Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-18.00 op zaterdag van 9.00-17.00.
Meer info, bezoek onze website www.poelvers.nl

OPENINGSACTIE
(geldig t/m 13 juni 2020)

 Speciaal bier

............. Krat Erdinger 20 x 50 cl  19,98 *

............. Krat Maissel Weisse 20 x 50 cl  19.98 *

............. Doos Desperado’s of Corona 24 x 33cl 24,98
 Whisky

............. Whisky The Glencivet 12 yr 0.70 29,98

............. Glen Talloch 0.70 9,98
 Wijn - prijzen per doos, 6 flessen

............. El Moliner Verdejo – Tempranillo-rosé 23,00

............. Coddesa de Leganza sauvig.-verdjo-
 tempalino- rosé 25,98
............. Louis Eschenauer chardonnay-
 Sauvignon- Merlot 29,98
............. Pinot Grigio Sartori 35,00
 Frisdrank en ijsblokjes

............. Coca cola regular/ light/ zero 4 x 1,5 lit 4,99 *

............. Zak ijsblokjes 2,5 liter 1,50
* prijs exclusief statiegeld


