
Uw barbecue in 
Griekse Sferen!

zomerse service:



Nefeli’s nieuwe zomerse service:

Uw barbecue in Griekse Sferen!

In de zomermaanden wanneer iedereen de zon op zoekt, de
barbecue uit de kast haalt, tuinfeesten organiseert, het sport seizoen 
feestelijk afsluit op de velden of een bruiloft op het gras viert, komt 
Nefeli ook naar buiten.

Met een grote professionele buiten grill komt Nefeli bij u om ter 
plekke haar griekse grill gerechten te bereiden. Terwijl u geniet van 
uw gasten, het mooie weer en de feestelijkheden, bakt en braadt de 
kok van Nefeli.

U bepaalt vantevoren in overleg welke gerechten u graag wilt 
serveren en vervolgens is alles mogelijk. Ook zorgt Nefeli voor frites, 
rijst, salades en ouzo.

Bent u van plan om een feest te organiseren? Moet er nog van alles 
geregeld worden voor de zomerbarbecue van uw bedrijf, vereniging 
of organisatie? Krijgt u gasten en heeft u geen tijd om zelf in de 
keuken of achter de barbecue te staan? Heeft u zin in vers gegrild en
authentiek grieks eten?

Neem dan contact op met Nefeli voor de zomerse barbecue bij u 
thuis, uw vereniging of uw bedrijf!

Nefeli is een grieks afhaalrestaurant met een 
lange traditie. Van heinde en verre komen 
mensen voor authentiek Grieks eten langs in 
Papendrecht voor giros, souvlaki, souzoukaki, 
paidakia, tarama-salade, tzatziki, baklawa en 
overige heerlijkheden om thuis op te eten.



Praktische informatie:

Menu
Menu voor uw barbecue gaat in overleg. 
Basis is bijvoorbeeld giros, souvlaki, souzou-
kaki, kotopoulo, paidakia, taramosalade, 
tzatziki en salade, aardappeltjes en rijst.
Een halal barbecue is ook mogelijk.

Prijzen
Op aanvraag

Groepsgrootte
Minimaal 15 en maximaal 200 personen

Regio
Zuid-Holland zuid

Boeken
Minimaal een week vantevoren;
Aanpassingen in menu of groepsgrootte
tot 2 dagen voor de barbecue

Ruimte en voorzieningen
In overleg

Gedurende het gehele jaar is het mogelijk om bij Nefeli 
een buffet te boeken. Vraag vrijblijvend om meer infor-
matie over een buffet in griekse sferen.

Op boekingen en barbecues zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing.



Klaproosstraat 20
3353 CM Papendrecht

Tel: 078 - 642 91 61
Fax: 078 - 642 81 70

Openingstijden:
di t/m za: 14.00 - 21.30
zo: 14.00 - 21.00
ma: gesloten (behalve feestdagen)

kijk ook op www.nefeli.nl
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