
VOF van de Kruijs | Ittervoorterweg 18 6005 NR  
Volg ons op Facebook: ‘Eieren en vleesautomaat van de Kruijs’ 
 

  
 
Naam: 
 
Afhaaldatum:                                                              (Elke zaterdag van 9:00-12:00)* 

 
e-Mail:  

 
Telefoonnummer: 

     
OMSCHRIJVING PRIJS VERPAKT AANTAL BEDRAG 
                                                                                                                                           Hoeft u niet zelf        

EIEREN                                                                                                                                 in te vullen ;) 

Witte scharreleieren € 1,20 doosje 10 stuks  
 

 
 
€ €3,00 traytje 30 stuks  

 

Witte scharreleieren XL  
(dubbeldooiers) 

€1,80 doosje 10 stuks  
 

 
€ 

Bruine scharreleieren €1,50 doosje 10 stuks  
 

 
 
€ €4,00 traytje 30 stuks  

 

 
VLEES 

Kipfilet 
 
500 gram= ±4 stuks 

€7,00/kg per stuk   
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kip Kerrie 
 
kipfilet in kerrie-marinade 

€8,00/kg per stuk   
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kip Piri Piri 
 
kipfilet in Portugese Piri-Piri marinade 

€8,00/kg per stuk   
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Spaanse kip 
 
kipfilet in Spaanse marinade 

€8,00/kg per stuk   
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kipschnitzel 
 
huisgemaakte specialiteit 

€8,50/kg per stuk   
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kippoulet 
 
 

€7,00/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kippoulet BBQ 
 
kippoulet in BBQ marinade 

€8,00/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 



VOF van de Kruijs | Ittervoorterweg 18 6005 NR  
Volg ons op Facebook: ‘Eieren en vleesautomaat van de Kruijs’ 
 

 
 

Kipsaté 
 
kippoulet in saté-marinade 

€8,50/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Brusselse kip 
 
kippoulet met marinade, spek, prei en een 
snufje knoflook 

€9,00/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Kipgehakt 
 
met kruiden voor de lekkerste gehaktballen 

€5,50/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Dijenvlees 
 
heerlijk mals kippenvlees 

€6,80/kg per bakje 500gr  
 

 
 
€ per gewicht  

                      gr. 

Bouten naturel €3,50/kg per stuk  
 

 
€ 

Bouten gekruid €4,00/kg per stuk  
 

 
€ 

Drumsticks naturel €4,00/kg per stuk  
 

 
€ 

Drumsticks gekruid €4,50/kg per stuk  
 

 
€ 

Vleugeltjes 
 
500 gram= ±5 stuks 

€4,00/kg per stuk  
 

 
 
€ per gewicht              

                      gr.  

Voorgegaarde BBQ satés 

opwarmen in pan, oven of magnetron 

€1,50/stuk per stuk  
 

 
€ 

Voorgegaarde mini-sateetjes met 
saus heerlijk om uit te delen 

€7,50/pond per gewicht                   
                      gr. 

 
€ 

 
SALADES 

Kipsalade 
specialiteit door chefkok gemaakt 

€4,00 bakje 300gr  
 

 
€ 

Eiersalade 

specialiteit door chefkok gemaakt 

€4,00 bakje 300gr  
 

 
€ 

 
TOTAAL BEDRAG 

    
€ 

 

Opmerkingen: 
 
 

 
 

 
 

 
 

*Komt de zaterdag niet goed uit?  
Maakt niet uit! 

Maak persoonlijk een afspraak om de 
bestelling een andere dag op te halen. 

Voor meer informatie: 
Telefoon: 06-10936314 
Mail: bestelling@vandekruijs.nl  

mailto:bestelling@vandekruijs.nl
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