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Feestop bestelling

SUSHI
PIZZA’S

FRUIT- EN 
GROENTEDIPPERS

MEXICAANS

PLAATTAARTEN

BROODJES

HIGHTEA- & 
BORRELBOXEN
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5  Jumbo maki special partyschaal
6 komkommer hosomaki, 

6 zalm hosomaki, 6 tonijn hosomaki, 
6 omelet hosomaki, 8 ebi fry mango 

maki, 8 kip teriyaki avocado maki, 
8 carpaccio maki, 8 California maki, 

Per schaal à 56 stuks 
34,99

4  Jumbo deluxe partyschaal
4 zalm nigiri, 4 zalm nigiri geflambeerd, 

4 tonijn nigiri, 4 tonijn nigiri geflambeerd, 
4 garnaal nigiri, 4 omelete nigiri 

geflambeerd, 6 komkommer hosomaki, 
6 zalm hosomaki, 6 tonijn hosomaki, 

4 spicy zalm volcano, 
Per schaal à 46 stuks 49,99

56
stuks

46
stuks

2  Jumbo family partyschaal
6 komkommer hosomaki, 6 zalm hosomaki, 

6 tonijn hosomaki, 6 omelet hosomaki, 
4 surf ‘n turf maki, 4 carpaccio maki, 
4 California maki, 4 spicy beef maki, 

4 regenboog maki, 4 ebi fry maki
Per schaal à 48 stuks 29,99

48
stuks

1  Jumbo quality time partyschaal
2 zalm nigiri,  2 zalm nigiri 

geflambeerd, 2 tonijn nigiri, 2 tonijn 
nigiri geflambeerd, 3 omelet nigiri 

geflambeerd, 4 ebi fry mango maki, 
4 carpaccio maki, 4 kip teriyaki 

avocado maki, 4 spicy tonijn maki
Per schaal à 27 stuks 24,99

 Jumbo try out partyschaal
      2 zalm nigiri, 2 tonijn nigiri, 

6 zalm hosomaki, 
6 komkommer hosomaki, 

8 California maki, 8 ebi fry maki, 
8 zalm wasabi maki

Per schaal à 40 stuks 29,99

27
stuks

40
stuks

Jumbo Foodmarkt heeft alles in huis voor een verjaardag, borrel met vrienden 
of familiefeest.  Onze koks hebben verschillende schalen samengesteld met 

overheerlijke, verse producten. Om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

elke dag feest 46 stuks, 
Jumbo 

partyschaal
DELUXE

4999

Mis je jouw 
favoriete 

sushi item van  
restaurant

kwaliteit? 
Vraag hiernaar 
bij onze sushi 

afdeling.

2999

48 stuks, 
Jumbo party-

schaal
FAMILY

3

2
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Verras je vrienden met deze 
verrukkelijke nachoschaal 

met een heerlijke beef 
barbacoa topping.

mexicooooo

6  Jumbo Mexicaanse  
nachoschaal barbacoa

Per schaal 5,95

7  Jumbo Mexicaanse  
nachoschaal chili sin carne

Per schaal 5,95

8  Jumbo Mexicaanse dipper  
voor bij nacho’s

Bakje 1,95

Pizza
party!

PIZZA TONNO

PIZZA MARGHERITA

PIZZA BBQ CHICKEN

PIZZA SALAMI

PIZZA QUATRO STAGIONI

4-6
personen

4-6
personen

BESTEL VOOR JE  FEESTJE 
5 OF MEER VAN JOUW 

FAVORIETE PIZZA’S EN 
ONTVANG  15% KORTING!

PIZZA’S  WISSELEN 
PER SEIZOEN! VRAAG OOK 

NAAR ONZE VEGAN OF 
VEGGIE  PIZZA’S.

(des te meer reden voor  
een extra feestje!)

Serveer met 
schijfjes limoen en 

wat koriander.

9  
Pizza 
BBQ chicken
Per stuk 
(10 slices)
 7,00

10
Pizza 
margherita
Per stuk 
(10 slices)
 5,00

11
Pizza 
quatro 
stagioni
Per stuk 
(10 slices)
 6,50

12  
Pizza salami
Per stuk 
(10 slices)
 6,00

13  
Pizza tonno
Per stuk 
(10 slices)
 6,50

Liever een andere variant pizza?
Kijk op de bestellijst op pagina 15 

voor de verschillende pizza’s.
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LEKKER OM 
TE DELEN

6-8
personen

10-12
personen

16
La Place focaccia  

spek 24 cm
Per stuk 2,75

15   Luxe belegde 
broodjesschaal 

• 6 halve broodjes  
Jumbo volgranenbol 
Wapenaers Roem 

• 6 halve broodjes La Place 
rustiek beenham 

• 4 halve broodjes La Place 
rustiek kruidenroomkaas 

• 4 halve broodjes La Place 
focaccia tonijnsalade

• 4 halve broodjes Jumbo 
volgranen hummus en 
gegrilde groenten 
Per schaal 37,50

14  Luxe belegde 
broodjesschaal 

• 4 halve broodjes  
Jumbo volgranenbol 
Wapenaers Roem

• 4 halve broodjes La Place 
rustiek beenham

• 2 halve broodjes La Place 
rustiek kruidenroomkaas

• 4 halve broodjes La Place 
focaccia tonijnsalade 

• 2 halve broodjes Jumbo 
volgranen hummus en 
gegrilde groenten 
Per schaal 25,00

Een mix van onze heerlijke, 
vers gebakken broodjes 
belegd met de lekkerste 

ingrediënten van 
Jumbo en La Place.

17
La Place  focaccia  

mozzarella-pesto 24 cm
Per stuk 2,75

knapperige
    focacciade lekkerste

belegde 
broodjes

25.–
Per schaal

Vanaf

6-8
personen

6-8
personen
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20  Jumbo plaattaart  
ratatouille

Per stuk 9,95

21  Jumbo plaattaart  
100 jaar Jumbo

Per stuk 7,95

Kijk eens 
wat een 
plaatje!

4-6
personen

4-6
personen

Vier samen 
100 jaar J umbo

Vraag ook naar 
onze plaattaart 
met wisselende 

seizoensgroenten.

19  Jumbo groentedipper 
met heks’nkaas
Per schaal 5,95

Vers fruit met een 
heerlijke frisse 
mascarpone

citroendip.

18  Jumbo fruitdipper
 met mascarpone

Per schaal 6,95

Ideaal om op een 
lekkere en leuke 

manier extra 
groenten te eten.

Tijd om 
  verantwoord te 
snacken

8
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Uitgebreide
HIGH TEA BOX

Complete
BORRELBOX

35.–

35.–

Wij hebben alles al voor je 
geregeld, je hoeft het alleen  
nog maar op tafel te zetten!

Alle lekkere hapjes 
in één box voor een 
geweldige borrel.

3-4
personen

3-4
personen

Samen 
genieten van 

zoet en 
hartig 

23  Jumbo borrelbox standaard
Borrelbox met Hollandse kazen en 

Italiaanse rauwe ham, 
nacho kit, meergranen broodje, 

vijgen amandelschijfjes, nootjes, 
toastjes, zoutjes, olijven en 

diverse dippers. 
Per box 35,00

24  Jumbo borrelbox luxe
Borrelbox met Italiaanse en Spaanse 

kaas, ham en worstsoorten, nacho kit, 
olijven, mediterraans brood, vijgen 

amandelrol, gebrande notenmix, pesto, 
hummus en diverse luxe dippers, 

witte druiven, gewelde abrikozen en 
luxe toastjes en zoutjes.

Per box 45,00

22  Jumbo high tea box
• Jumbo focaccia 

gerookte zalm
• Jumbo broodje 

beenham
•  Wrap biet hummus
• Quiche Lorraine
• La Place brownies
• La Place bananenbrood
• Jumbo luxe mini gebak

• Rood fruit
• Citroen  

mascarpone dip
• Smoothie  

bosvrucht
• Champagne
en natuurlijk genoeg 
lekkere theesmaken
Per box 35,00

10

2
personen

Een box vol 
verse lekkernijen 

van Jumbo en 
La Place 
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V lees en vis:
voor ieder 
wat wils

25
Jumbo 
ambachtelijke
vleessalade
Per schaal 
13,95

26
Jumbo 
ambachtelijke
vleessalade
Per schaal 
24,95

27
Jumbo 
ambachtelijke
vissalade
Per schaal 
16,95

28
Jumbo 
ambachtelijke
vissalade
Per schaal 
28,95

4-6
personen

8-10
personen

4-6
personen

8-10
personen

Een heerlijke mix van 
salades maken van deze 

schotels een feestje op tafel.

12
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Gevarieerde
BORREL 

ITALIAANS

Luxe
BORREL 

MEDITERRAANS

30  Jumbo mediterraanse 
borrelschaal premium

per 100 gram 2,59

29  Jumbo Italiaanse 
borrelschaal premium 

per 100 gram 2,59

6
personen6

personen HOE 
WERKT 
HET?
Het organiseren van een borrel 
of een feestje wordt nu nog 
leuker én makkelijker.  

Bestellen

1 In de winkels van Jumbo Foodmarkt vind 
je deze folder met alle informatie over de 

schalen.  

2 Hiernaast vind je het bestelformulier. 
Daarop kruis je aan welke schalen je 

wilt bestellen. Vul ook het aantal in. Zorg 
ervoor dat je contactgegevens duidelijk en 
volledig zijn ingevuld. 

3 Lever het formulier in bij de keukens van 
Jumbo Foodmarkt en geef aan wanneer 

je de schalen wilt ophalen. Dit kan vanaf 
twee dagen na de besteldatum. 

4 Wanneer je de bestelling hebt 
geplaatst, ontvang je van ons een 

bevestigingskaartje. Neem deze 
bevestiging mee wanneer je de bestelling 
komt ophalen. 

5 Op de aangegeven datum staan de 
schalen – vers bereid – voor je klaar. 

Je kunt ze ophalen bij de keukens van 
Jumbo Foodmarkt. Je betaalt je bestelling 
wanneer je deze komt afhalen in de winkel. 

6 Je bestelling wordt speciaal voor jou 
gemaakt, laat graag op tijd weten als 

er zaken wijzigen of geannuleerd moeten 
worden.

7 Heb je veel schalen besteld? Onze 
medewerkers lopen graag met je mee 

naar de auto. 

Fijn feest(je)! 

Naam:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Ophaaldatum:   

Dagdeel:                   n 12:00 - 17.00  n 17:00 - 21.00

Handtekening: Datum:              

Geholpen door:

NR PRODUCT PRIJS AANTAL
1      Jumbo quality time sushischaal 27 stuks € 24,99
2      Jumbo family sushischaal 48 stuks € 29,99
3      Jumbo try out sushischaal 40 stuks € 29,99
4      Jumbo deluxe sushischaal 46 stuks € 49,99
5      Jumbo maki special sushischaal 56 stuks € 34,99

Vul hier je extra sushi in:

6      Jumbo Mexicaanse nachoschaal barbacoa € 5,95
7      Jumbo Mexicaanse nachoschaal chili sin carne € 5,95
8      Jumbo Mexicaanse dipper voor bij nacho’s € 1,95
9      Pizza bbq chicken € 7,00

10      Pizza margaherita € 5,00
11      Pizza quatro stagioni € 6,50
12      Pizza salami € 6,00
13      Pizza tonno € 6,50

Pizza kipshoarma € 7,00

Pizza Quattro formaggi € 6,50

Wisselende seizoens- en veggie pizza’s *
14      Luxe belegde broodjesschaal 6-8 personen € 25,00
15      Luxe belegde broodjesschaal 10-12 personen € 37,50
16      La Place focaccia spek € 2,25
17      La Place focaccia mozzarella-pesto € 2,75
18      Jumbo fruitdipper met mascarpone € 6,95
19      Jumbo groentedipper met heks’nkaas € 5,95

20      Jumbo plaattaart ratatouille € 9,95

21      Jumbo plaattaart 100 jaar Jumbo € 7,95

Plaattaart seizoensgroenten *
22      Jumbo high tea box € 35,00
23      Jumbo borrelbox standaard € 35,00
24      Jumbo borrelbox luxe € 45,00
25      Jumbo ambachtelijke vleessalade 4-6 personen € 13,95
26      Jumbo ambachtelijke vleessalade 8-10 personen € 24,95
27      Jumbo ambachtelijke vissalade 4-6 personen € 16,95
28      Jumbo ambachtelijke vissalade 8-10 personen € 28,95
29      Jumbo Italiaanse borrelschaal premium per 100 gram €  2,59
30      Jumbo Mediterraanse borrelschaal premium  per 100 gram €  2,59

Maak je keuze en vul achter het product het aantal in dat je wilt bestellen.

Onze producten 
kunnen allergenen 
bevatten. Heb 
je specifieke 
dieetwensen? 
Benoem dit dan bij 
onze medewerkers. 

Uw gegevens
*wisselend per seizoen
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Met al deze 
heerlijke 

producten is een 
gezellige borrel 

zo geregeld.

Heb jij je 
keuze al 
gemaakt?


