
De Kippiepan is stekkerklaar en kant en klaar voor gebruik!

snackpan
satépan

maaltijdpan
spareribpan

kippie.nl

Combi maaltijdpan

Nr.14   € 36,99

± 4 pers. ± 2200 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

+  

Keuze uit:  

kip in pangang- 

saus of kip  

in ketjapsaus.

Maaltijdpan 
2 soorten

Nr.16   € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

2x keuze uit:  

bami, nasi, mihoen  

of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan 
4 soorten

Nr.17   € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Bami, nasi, mihoen  

en Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Maaltijdpan

Nr.15   € 36,99

± 6-8 pers. ± 2400 gr.

Keuze uit: bami, nasi,  

mihoen of Chinese bami  

met 6 balletjes,  

6 mini-saté.

Satépan 
ketjap

Nr.10   € 40,99

± 12 pers. 

35 stokken

Satépan 
pindasaus

Nr.11   € 40,99

± 12 pers. 

35 stokken

Sparerib-pan zoet

Nr.18   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Sparerib-pan pikant

Nr.19   € 42,99

± 6 pers. 

± 2500 gr.

Kippelingpan

Nr. 9   € 40,99

± 8 pers. 

± 2 kilo

Mini-saté/
ballenpan XL

Nr. 6   € 59,99

± 14 pers. 

140 hapjes

70 ballen,  

70 mini-saté.

Anti Kluifpan

Nr. 4   € 41,99

± 8 pers. 75 hapjes

± 1 kilo kippeling,  

25 mini-saté,  

25 ballen.

Snackpan XL

Nr. 2   € 35,99

± 10 pers. 90 hapjes

24 ballen, 24 mini-saté,  

14 zoete kluifjes,  

14 pittige kluifjes,  

14 naturel kluifjes.

Snackpan

Nr. 1   € 30,99

± 6 pers. 65 hapjes

15 ballen, 15 mini-saté,  

12 pittige kluifjes,  

12 zoete kluifjes,  

11 naturel kluifjes.

Kluifpan

Nr. 3   € 35,99

± 8 pers. 75 hapjes

25 pittige kluifjes,  

25 zoete kluifjes,  

25 naturel kluifjes.

Mini-saté/
ballenpan

Nr. 5   € 35,99

± 8 pers. 

80 hapjes

40 ballen,  

40 mini-saté.

Mini-satépan

Nr. 7   € 44,99

± 8 pers. 

100 sateetjes

Ballenpan

Nr. 8   € 34,99

± 8 pers. 

80 balletjes

Snackpan XXL

Nr.21   € 107,99

± 30 pers. 

270 hapjes

72 ballen,  

72 mini-saté,  

42 zoete  

kluifjes,  

42 pittige  

kluifjes,  

42 naturel kluifjes.

Instructie:
De pan (met uitzondering van de XXL variant) is inclusief aluminium schaal en 

plastic deksel. De plastic deksel voor verwarmen verwijderen. Pan aanzetten 

op stand 2. Na ± 30 minuten is de inhoud warm. Goed en regelmatig omroeren. 

Je kunt de aluminiumschaal ook in de oven op 180 graden 15 tot 20 minuten 

verwarmen. 

De aluminium schaal met plastic deksel is uitneembaar en met de inhoud 

gemakkelijk koel te bewaren. 

Ga voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing naar www.kippie.nl

Borg:
Voor de elektrische pannen wordt 

borg berekend. Deze borg bedraagt 

€ 15,00 (de borg van de XXL pan is 

€ 50,00). 

Dit ontvang je retour na het 

inleveren van de pan. Je kunt er 

ook voor kiezen om de pan thuis te 

houden voor het borgbedrag.

Dönerpan

Nr.12   € 41,99

± 12 pers. 

± 2 kilo

Aardappelpan

Nr.13   € 14,99

± 8 pers. 

± 2 kilo 

aardappelpartjes

Beenham pan

Nr.20   € 54,99

± 12 pers. 

± 2 kilo beenham

www.kippie.nl
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