
Partypan 
Partyballen 
Assortiment

Partypan GROOT 
72 party ballen 
voor € 38,50


Partypan klein 
48 party ballen 
voor € 27,00 
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SAENSE BALLE 
Partyballen


Heeft u een verjaardag of 
een feestje en wilt u niet al 
te lang in de keuken staan? 
Dat hoeft nu niet meer met 
onze ambachtelijke 
partyballen!


De partyballen(12 stuks) zijn 
vacuüm verpakt. Maak een 
keuze uit een van de vele 
soorten overheerlijke 
partyballen.


De partyballen worden 
geleverd incl. elektrische 
partypan en een gietijzeren 
braadpan. De braadpan vult 
u met water en de dichte 
vacuümverpakkingen met 
partyballen. U brengt het 
water zachtjes aan de kook 
(zodra het water kookt, het 
vuur laag zetten) en u laat 
de partyballen in ca. 15 
minuten warm worden. 
ondertussen zet u de 
elektrische partypan aan en 
zodra de partyballen 
voldoende zijn verwarmd, 
scheurt u de verpakkingen 
open, rechts zit een 
inkeping (pas op: dit kan 
heet zijn!) en verdeelt u de 
verschillende soorten 
partyballen per vak in de 
partypan.


Smullen maar!

SAENSE PARTYBALLEN 
De basis van Saense Balle: een heerlijk 
balletje gehakt van rund en varkensvlees.

Soort grootmoeders balletje met Zaanse 
mosterd erin verwerkt

Na het braden heeft het balletje nog even 
lekker in de huisgemaakte jus liggen 
sudderen. 

In 2016 de 3e plaat behaald bij de 
Telegraaf gouden gahaktbal verkiezing!

Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Saus advies: Zaanse Mayonaise

ALBONDIGAS (SPAANSE) 
PARTYBALLEN 
Lekker pittig balletje op basis van 
rundvlees waarin Chorizo van La 
Cordobesa doorheen is verwerkt

Na het braden heeft het balletje nog even 
lekker in een tomaten/uien/knoflooksaus 
liggen sudderen.


Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: piri piri saus

ITALIAANSE PARTYBALLEN 
Heerlijk zacht kalfsgehakt met een sjalotje, 
knoflook, rode pesto en Italiaanse kruiden.


Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: inclusief saus.


http://www.saenseballe.nl
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GEHAKT 
Verschillende 
soorten:


Gehakt is gemalen vlees. 

Gehakt wordt gemaakt door de 
vleesbrokken in een 
gehaktmolen door een 
patrijsplaat met meerdere 
gaatjes te persen.

Het gehakt zoals runder, varken


- Rundergehakt heeft een rode 
kleur, een pittige smaak en is 
bovendien wat droger omdat 

het minder vet is. 
Leverancier: Slagerij Schoen


- Varkensgehakt is roze van 
kleur en heeft een zachte 
smaak. Het gehakt is vetter 
en smeuïger dan 

rundergehakt. Leverancier: 

Slagerij Schoen

- Half-om-half gehakt is een 

mengsel van runder- en 
varkensgehakt en combineert 
hierdoor 2 goede 
eigenschappen; de pit van het 
rundergehakt en de 
smeuïgheid van van het 
varkensgehakt. de kleur is 
rozerood. Leverancier: 
Slagerij Schoen


- Lamsgehakt is een wat 
uitgesprokener smaak, men 
gebruikt het vooral in de 
mediterrane keuken.  
Leverancier: Kaddour (Halal)


- Kipgehakt, de Saense Balle 
maakt het zelf van de 
kippendijen afkomstig van 
Ruig uit Oostzaan.


- Kalfsgehakt is het magerste 
van alle gehaktproducten, het 
kalfsgehakt wat Saense Balle 
gebruikt is van slagerij 
Kaddour uit Amsterdam-
Noord en tevens Halal.


KIP-PESTO-ABRIKOOS PARTYBALLEN 
Eigengemaakte kipgehakt met kip van 
Ruig uit Oostzaan.

Samen met groene pesto en abrikoos en 
amandelpoeder in de oven gegaard.

Dus niet te vet!


Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: zoete Chilisaus of 
cocktailsaus

ZAANSE SAMBAL PARTYBALLEN 
Rundvlees gehaktballetje met de lekkerste 
sambal van de Zaanstreek “Zaanse 
Sambal” en verse paprika.

Niet te heet, maar gewoon lekker subtiel 
sambal smaakje.


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Zaanse mayonaise gemengd 
met Zaanse Sambal voor extra pit

INDISCHE  PARTYBALLEN 
Heerlijk zoet Indisch partyballetje met 
Kokos. Na het braden hebben de 
partyballetjes nog even liggen sudderen in 
een zoete ketjapsaus.


Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: zoete Chilisaus

http://www.saenseballe.nl
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HOE TE 
BESTELLEN? 

Maak een keuze van 6 maal 
12 partyballen bestaan of bij 
2 partypannen 12 maal 12 
partyballetjes.

Dan is de pan namelijk 
geheel gevuld.


Maak uw keuze via het 
bestelformulier op de 
laatste pagina.


Geef uw bestelling door via 
bestellingen@saenseballe.nl 
en vermeld daarbij het 
onderstaande.


- Datum levering

- Naam

- Adres

- Telefoonnummer

- Juiste aantallen

- E-mailadres


U kunt het bestelformulier 
ook uitprinten, invullen en 
als bijlage via de mail sturen 
naar 
bestellingen@saenseballe.nl 
of als bijlage via whatsapp 
naar 0655125656


Houdt u wel rekening met 
drie dagen levertijd!


Na ontvangst van uw 
bestelling ontvangt u een 
bevestiging.


KOFTE PARTYBALLEN 
Een heerlijk partyballetje met Turkse 
kruiden en gemaakt van 100% halal 
rundvlees, gebraden met een vers uitje en 
paprika.


Verpakt per 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: munt-yoghurtsaus


MEXICAANSE PARTYBALLEN 
Rundergehakt gemixt met Mexicaanse 
kruiden, mais en cheddar cheese .

Heerlijk in een milde salsasaus.


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: inclusief saus

AMSTERDAMSE PARTYBALLEN 
Rundvlees met een Amsterdams uitje van 
“Kesbeke” en ouderwetse kruiden zoals 
foelie en natuurlijk nootmuskaat.

Gewoon een lekker kruidig balletje


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Zaanse Mayonaise

mailto:bestellingen@saenseballe.nl
mailto:bestellingen@saenseballe.nl
http://www.saenseballe.nl
mailto:bestellingen@saenseballe.nl
mailto:bestellingen@saenseballe.nl
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STEUN DE 
ZAANSE SPORT-
VERENIGING 

Saense Balle 
ondersteunt elke 
sportvereniging waar 
onze ballen verkocht 
worden.

U kunt uw vereniging 
helpen door bij uw 
bestelling de naam en/of 
code van uw vereniging 
te vermelden op het 
bestelformulier.


Bij elke 10e compleet* 
verkochte partypannen 
met de Saense 
partyballetjes ontvangt 
uw vereniging 12 grote 
gehaktballen gratis om in 
hun clubhuis/
sportkantine te verkopen.


*Een complete partypan is  

gevuld met 72 partyballetjes 
welke u zelf kunt samenstellen 
per 12 stuks per soort.


De code van uw 
vereniging staat vermeld 
op de flyers en/of poster 
die bij de sportvereniging  
hangen of aanwezig zijn.


Bekijk op 
www.saenseballe.nl de 
deelnemende 
sportverenigingen.


BASIC PARTYBALLEN 
Rund-en varkensgehakt met gepofte 
mosterdzaadjes en gekruid met 
huisgemaakte gehaktkruiden.

Basic, gewoon lekker


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Zaanse mayonaise

BASIC + UI PARTYBALLEN 
Rund-en varkensgehakt met een uitje en 
gekruid met huisgemaakte gehaktkruiden.

Basic met UI, ook gewoon lekker


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Zaanse mayonaise


BALLETJE “BALI”  
Rund-en varkensgehakt met gekruid met 
huisgemaakte kruiden, Na het aanbraden 
lekker laten sudderen in een Sambal Manis 
jus.

Voor de liefhebbers van pittig.


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Zaanse Mayonaise

http://www.saenseballe.nl
http://www.saenseballe.nl
http://www.saenseballe.nl
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EEN COMPLETE PARTYPAN MET 72 PARTY 
GEHAKTBALLEN VOOR: 

€ 38,50

Inclusief BTW, bezorging en 
heerlijke party gehaktballen.

SATE  PARTYBALLEN 
Rund-en varkensgehakt met kruiden, 
verpakt met saus.

Deze mag natuurlijk niet ontbreken bij de 
borrel!

Maar ook los te bestellen voor bij de nasi 
of bami.


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: inclusief saus

Na uw bestelling zal u een factuur 
ontvangen.


Betalen is heel simpel u heeft de keuze 
uit:


pinnen bij bezorgen,

overmaken via de bank,


betalen via Ideal

SURINAAMSE  PARTYBALLEN 
Rundvlees samen met een heerlijke 
Surinaamse kruidenpasta,

Lekker als partybal, maar ook los te 
bestellen voor bij de Surinaamse nasi of 
bami.


Aantal: 12 stuks van 25 gram.


Sausadvies: Surinaamse pindasaus

KIP-GAMBA PARTYBALLEN 

In 2017 de winnende gehaktbal bij de Telegraaf Gouden 
gehaktbal verkiezing.


Aantal: 12 stuks van 22 gram.


Sausadvies: gewoon zonder saus genieten


Indien u deze toevoegt aan uw bestelling geldt er een 
toeslag van € 1,50

http://www.saenseballe.nl
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Stel uw pan samen

Partypan klein € 27,00 4 soorten - Partypan GROOT € 38,50 6 soorten

ASSORTIMENT UW KEUZE

Saense partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Albondigas (Spaanse) partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Italiaanse partyballen, per 12 stuks (kalfs)

Kip-Pesto-Abrikoos partyballen, per 12 stuks (kip)

Zaanse Sambal partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Indische partyballen, per 12 stuks (rund)

Kofte partyballen, per 12 stuks (rund-Halal)

Mexicaans partyballen, per 12 stuks (rund)

Amsterdamse partyballen, per 12 stuks (rund)

Basic partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Basic met ui partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Balletje “Bali”, per 12 stuks (rund-varken)

Surinaamse partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Kip-Gamba partyballen Winnaar “Telegraaf Gouden Gehaktbal” 12 stuks (week levertijd) + € 1,50 toeslag

Sate partyballen, per 12 stuks (rund-varken)

Partypan GROOT (kies 6 soorten uit bovenstaand assortiment) € 38,50

Partypan klein (kies 4 soorten uit bovenstaand assortiment) € 27,00

NAAM (VOORLETTERS EN ACHTERNAAM)

STRAAT / HUISNUMMER

POSTCODE / WOONPLAATS

TELEFOONNUMMER

E-MAIL / ADRES

DATUM LEVERING

TIJDSTIP LEVERING

Aantal partypannen

Naam/code ondersteunende vereniging naam:                                                                              code:

Saense Balle zal de bestelling bij u 
afleveren op het gewenste tijdstip, 


en anders in overleg

mail het bestelformulier naar 
bestellingen@saenseballe.nl of stuur een foto 

van het bestelformulier via whatsapp 

naar 0655125656

3 dagen 
levertijd


mailto:bestellingen@saenseballe.nl
http://www.saenseballe.nl
mailto:bestellingen@saenseballe.nl

