INVENTARIS KEUKEN TEN TWEELINDEN

SCHUIF LINKS BOVEN HOUT
staafmixer met beker
citroenpers
kaasmolentje
zeef
pureestamper
trechter
plastiek servies: 12 borden, kommen, bekers, messen,
lepels en vorken
ovenschotels: 1 grote, 2 middel en 1 kleine
BINNENSCHUIF LINKS BOVEN GROEN
houten planken: 2 grote en 4 kleintjes
kurken onderleggers 6
zwarte keukenhandschoenen 2
donkergrijze keukenlapjes 4
SCHUIF LINKS ONDER
broodrooster
vergiet
maatbeker met deksel
slazwierder
plastieken dozen met deksel 5
ijsblokjesmaker
maatbeker
rechthoekige cakevorm
taartrooster 2
springvorm
metalen taartvorm 2
porseleinen taartvorm 1
houten draaischotel 2
SCHUIF RECHTS BOVEN HOUT
vork 24
mes 24
soeplepel 22
koffielepel 47
houten spatel 4
keukenborsteltje
pannenlekker
groot mes
broodmes
aardappelmesje 3
kurkentrekker
flesopener
keukenschaar
houten lepel
slaschep: vork en lepel
taartschep
blikopener
dunschiller
spaghettitang
ijsschep
garde
lookpers
schuimspaan
pollepel
kaasrasp

BINNENSCHUIF RECHTS BOVEN GROEN
groene handdoeken 5
gestreepte afdrooghanddoeken 10
geruite schotelvodden 10
tafellakens 2
keukenschort 1
SCHUIF RECTHS ONDER
grote pot met deksel
4 in elkaar passende potten met deksels in houder
2 pannen met 1 deksel
stoommand
TECHNIEKENKAST 1 en 2 wasrek en strijkplank
KAST 3
oven en microgolf
thermos: 2 bruine en 2 zwarte (koffie), blauw, rood en
groen (thee)
grote kommen 3
grote schotels 3
houten dienbladen: 3 kleine en 1 grote (+1 kleine voor
thee)
KAST 4
glazen kan groot en klein
vliegenbeschermers 3
bierglazen rond 12
wijnglazen 14
champagneglazen 18
bierglazen smal 16
grote glazen 12
kleine glazen 24
melkkannen: 2 grote, 2 kleine, 1 hoge
koffietas met schotel 15
mok 15
ontbijtbord 24
kom 15
klein schaaltje 7
groter schaaltje 5
eierschaaltje 10
houten eierdopje 6
groot bord 12
diep bord 16
broodmandjes: 3 rieten, 2 houten, 1 stof
grote rieten onderleggers 2
KAST 5 frigo en diepvries
KAST 6
wasmachine
poetsgerief
strijkijzer en waszak
kinderstoel: verkleining stokke en handysitt
vaatwasmachine
kookplaat 80cm inductie
koffiemachine
waterkoker
potje met afwasborstel en spons
houten bakje met olie, azijn, koffie, suiker, peper en zout
keukenrol met houder
koffiefilters met houder

