
  Bovenste plank van de kast 1è     

6 st Water- of fruitsap kannen in doorschijnend glas 1L    

6 st Sauspotjes in inox        

6 st Melkkannetjes in inox        

4 st  Koffie filters in plastiek en eentje in metaal    

6 st  Koffie kannen in metaal uitvoering + 1 kan appart om koffie te maken. 

  Plank onder de bovenste plank 2è     

6 st  Soepterinnes in inox        

8 st Groenten of aardappel schalen in klavertje vier vorm en in inox   

2 st Afgiet kommen in plastiek uitvoering     

2 st Sla zwierders in plastiek       

3+3 3 Sla kommen in harde plastiek + 3 sla kommen in inox   

2 st Vuurvaste vleesschalen        

3 st kommen in keramiek       

  Legplank daaronder in de kast 3è     

 1è bakje met los materiaal:      

1gr+6kl 1 grote pollepel en 6 kleine pollepels     

3gr+3kl grote en kleine kloppers om room of saus te kloppen   

 2è bakje met los materiaal:      

6st grote snijmessen voor groenten en vlees     



2st 

Aardappel opscheppers in 

metaal      

2st Visspaan of pannenkoek opscheppers     

 

In het midden tussen de 

bakjes:      

4st 2 grote en 2 kleine maatbekers + 2 plastieke trechters   

 In zwart bakje:        

2st gummy pannenlikker met houten handvat en een met plastieke handvat 

2st taarten opscheppers in metaal      

1st  tomaten doorsnijder in metaal      

2st eiëren doorsnijder in plastiek      

2st blikkenopeners klein formaat      

2st ijsscheplepels        

2+2st Wijnflessen openers en drankflesjes openers    

2st scharen         

 In wit bakje (klein module)      

4st aardappel schillers       

6st aardappel mesjes       

2st mini raspen voor kaas of lookteentje     

          

1 st  Messen blok met  6st steak messen     



 3è bakje met los materiaal:      

4st  vlees grijpers        

3st spaghetti lepels        

2st pasta grijpers        

2st vlees vorken        

6+6st Sla lepel en sla vork       

 4è bakje met los materiaal      

1+1st 1 inox kaas of groenten rasp en 1 plat stuk met plastiek rand  

2st Zeef netjes in metaal        

4st  Aardappel stampers om pureete maken     

          

  Volgende plank eronder in de kast 4è    

1st Geel kleurige snijplank  (zie blad in de kast voor wat te gebruiken)  

1st Groene snijplank   (zie blad in de kast voor wat gebruikt)   

1st Blauwe snijplank  ( idem dito)      

1 st wittesnijplank  ( idem dito)      

2 st Normale metalen vergieten om uit te rekken voor wasbak !!   

6st Platte vleesschalen in inox uitvoering     

1st staafmixer klein model       

 5è bakje met los materiaal      



6st Aardappel opscheppers  3st Bakpan spatels klein model 

6st Groenten opscheppers  3st Bakpanspatels groot model 

6st Saus opscheplepels       

  

 

laatste of onderste legplank 5è     

1st Waterkoker  + 1 filter voor het maken van koffie, staat op tafeltje  

1 st  volle Friet opschepper + 1 pizza opschepper    

1 st Friet opscheppers  in de vorm van een netje en met gaatjes   

2 st Grote braadpannen met diam. 50 cm     

2 st Braadpannen met diam. 26 cm      

2 st Braadpan met diam. 28 cm      

1st+2st Braadpannen met diam. 20 a 25 cm + 2  pannenkoekepannen   

  Hangende keukenkast in afwaskeuken    

70 st Platte borden voor hoofdgerecht (mengeling)    

70 st Diepe soep borden (mengeling)      

70 st Dessert bordjes (mengeling)      

          

  Kast op poten daaronder:     

72 st Gemengde witte/bruine tassen (in bak 3 x 24 st)    

72 st Gemengde doorschijnende glazen (in bak 3 x 24 st)    

1 bak Gemengde glazen en blikken inox potjes voor dessert   



          

70 st In grijs rechthoekig bakje metalen messen     

70 st In grijs rechthoekig bakje metalen vorken     

70 st In grijs rechthoekig bakje metalen soeplepels    

70 st  In grijs rechthoekig bakje metalen koffielepels    

          

 Op het venstertablet :       

4st Metalen onderleggers voor kommen en of braadpannen   

2st Houten plankjes voor kommen en of braadpannen    

6st Bruine opdienplateaus       

  
         

1st staande diepvrieskast Met 4st verstelbare ligrails of schappen  
2st Staande frigo's Met elk 4st verstelbare ligrails of schappen  

  
         

1st  Hangkast in inox om borden in te plaatsen     

1st  Staande inox kast om klein materiaal in te plaatsen    

1st  Afwastafel met 2 afwasbakken in inox     

1st  Dressoir kast in inox om tassen en glazenbakken +bestekbakjes in te plaatsen 

1st  Inoxtafeltje met blikopener( voor grote blikken potten te open )  
  

         



1st restafvalbak in inox       

1st PMD afvalzak houder in allu/metaal/plastiek deksel    

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

 
         

 
         

  Inventarisblad van de keukenkast met kookpotten         

 Bovenste legplank               

2st Thermometers: 1 frietuurvet + 1 vleestemp.           

1st steelpannetje in emaile met inox deksel dia 18cm / H=8cm         

1st Kookpotje dia 17cm met inox deksel H= 10cm           

1st Kookpot dia 24cm met glazen deksel H=17cm           

  Leg plank eronder              

2st Kookpotten dia 28cm met inox deksel H=13cm           

1st Kookpot dia 29 cm met inox deksel H=18cm           

  Leg plank eronder              

1st kookpot dia 30 cm met inox deksel H=18cm           

1st Kookpot dia 32 cm met inox deksel H=20cm           



1st Kookpot dia 32 cm met inox deksel H=18cm           

  Leg plank eronder              

2st Inox vergieten met dia 40 cm             

  Onderste legplank              

1st Kookpot dia 36cm laag model 22cm H met deksel          

1st Kookpot dia 28 cm hoog model 31cm H met deksel          

1st 

Kookpot dia 36 cm hoog model op 36cm H zonder 

deksel          

2+2st 2 st pannenlappen + 2st Ovenhandschoenen, aanwezig in de kast.        

                  

1st inox frietteuze met 4 korfmandjes en 2 roosters+ 1olie-aflaat pijpje        

1st Digitale stoomoven combiné met braden met zelf reiniging syst.         

1st inox 6 bekken kookfornuis             

2st inox 1 bekken kookfornuis voor grote potten diameter 50 a 60cm        

2st inox werktafels met wieltjes eronder waarvan 2 vast staan         

1st inox afwastafel met 2 spoelbakken voor groenten en aardappelen        

  extra materiaal stock van de digitale steamer oven !          

6st grilroosters in inox van 40cm BR op 50cm Lengte          

4st inox kookschotels met gaatjesom te stomen,H=5cm, Br=40cm, L=50cm        

4st inox kookbraadschotels zonder gaatjes,H=5cm,  Br=40cm en L=50cm        

3st braad plateaus gespikkeld wit/ zwarte ondergrond H=1,5cm,         



  Br= 40cm en L= 50cm              

1st Grilplateau om vlees te grillen, H=1cm op Br=40 op L=50cm         

                  

1st inox restafvalbak              

1st PMD afvalhouder voor zak, in metaal/allu/met plastiek deksel         

                 

                 

                 

                 

 


