
Het jaar loopt ten einde. Het jaar loopt ten einde. Het jaar loopt ten einde. Het jaar loopt ten einde.     

December en zijn feestdagen staan voor de deur.December en zijn feestdagen staan voor de deur.December en zijn feestdagen staan voor de deur.December en zijn feestdagen staan voor de deur.    

Bij uitstek de maand om relaties en medewerkers te bedankenBij uitstek de maand om relaties en medewerkers te bedankenBij uitstek de maand om relaties en medewerkers te bedankenBij uitstek de maand om relaties en medewerkers te bedanken    

voor het afgelopen jaar en tijd om gezellig samen te zijn.voor het afgelopen jaar en tijd om gezellig samen te zijn.voor het afgelopen jaar en tijd om gezellig samen te zijn.voor het afgelopen jaar en tijd om gezellig samen te zijn.    

Wilt u dit jaar bijzonder afsluiten?Wilt u dit jaar bijzonder afsluiten?Wilt u dit jaar bijzonder afsluiten?Wilt u dit jaar bijzonder afsluiten?    

    

 

    
    

 

 

Eindejaarsborrel 2016 
Speciaal voor de laatste werkdagen heeft restaurant Jupiter weer een leuke aanbieding betreft het 

verzorgen van een complete borrel bij U aan het bedrijf. 

    

    

    

    

    

Borrel arrangement   € 7.50  p.p. 
Zoute nootjes en olijven 

Blokjes Hollandse kaas 

Boeren leverworst 

Friese worst 

Zeeuw spek 

Haring op roggebrood met gesnipperde uitjes op roggebrood  

Grove mosterd 

    

 

 

Borrelbuffet € 14,50 
Een rijkelijk gevulde vleessalade, zalmsalade en kipkerrie salade met ananas 

Hollandse haring met roggebrood en een uitje 

Javaanse saté met satésaus, kroepoek en geroosterde uitjes 

Kleine gehaktballetjes in pikante rode saus 

Shoarma reepjes  

Stokbrood, kruidenboter en tomaten tapenade  

Diverse sausjes    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stamppotten buffet  vanaf € 13,75 
Boerenkool met gebakken spekjes, rookworst en een speklapje 

Zuurkool met gebakken spekjes, rookworst en een speklapje 

Andijvie met  gebakken spekjes en een gehaktbal 

Diverse tafelzuren, mosterd en jus 

 

 

Indisch Buffet  vanaf € 13,50 
Nasi goreng 

Bami Goreng 

Javaanse saté met satésaus, geroosterde uitjes 

Gebakken eitjes 

Ajam ketjap (kip gerecht) 

Atjar en kroepoek 

 

 

Meerdere opties: 
Uiteraard zijn er nog vele andere mogelijkheden zoals het leveren van : 

Heerlijke soepen (zoals bv erwtensoep met spek & roggebrood) 

Diverse belegde broodjes,   

Koude & warme buffetten 

Complete catering incl. bediening, drankjes, glaswerk, aankleding 

 

Alle buffetten zijn inclusief borden, bestek, servetten 

    

Kijk hiervoor verder op onze website. 

    

    

    

    

    

    

    

JUPITERJUPITERJUPITERJUPITER,,,,    
hidalgoweg 2a, 8938 BA  LEEUWARDEN  

Telefoon: 058- 2 88 13 58 / bgg (06) 512 49 140 

Website: www.jupiter-restaurant.nl/ 

E-mail: info@jupiter-restaurant.nl 

Rechtstreeks uw bestelling plaatsen kan op: onlinebestelling@jupiter-restaurant.nl 

 


