Met onze 30 jaar ervaring maken
wij van uw feest of evenement
een leuke dag!
Wij verzorgen onder andere uw catering, party service,
opening, kleine bedrijfsfeesten, tuinfeesten, barbecues,
anderhalf uur Friet & snacks of Fish & chips eten op locatie
bij uw feestje thuis en andere evenementen.

Warm en koud buffet

Partyservice

Friet en snacks op locatie

Verhuur/verkoop
snackwagens

U bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om
verhuur of koop van een snackwagen.
Wilt u een snackwagen huren, kijk dan niet verder en
neem meteen contact met ons op.
Al onze snackwagens zijn voorzien van frituur,
bakplaat, koelkast en diepvrieskist.
De snackwagens voldoen aan alle HACCP eisen.

Verhuurprijzen
Per dag		

v.a. € 225,- exclusief BTW en borgsom

Weekend

v.a. € 450,- exclusief BTW en borgsom

Week		

v.a. € 850,- exclusief BTW en borgsom

Wij helpen u graag voor een geslaagd feest.
Neem nu contact met ons op.
Beumeesweg 61
9661 AB Alteveer GR

Heeft u een feest? Wij verzorgen graag de catering,
warm en koud buffet, frietwagen bij u thuis of op locatie
bij uw bedrijf.

www.cateringbedrijfkip.nl

Het adres voor het verzorgen van

Tel: 06 46 26 46 29

• Feestje thuis

• Catering

Wilt u voor een langere periode onze wagens huren,

info@cateringbedrijfkip.nl

• Bedrijfsfeest

• Warm/koud buffet

neem dan contact met ons op.

www.cateringbedrijfkip.nl

• Snackwagen thuis/locatie

• Verhuur Snackwagen

Een feest of activiteit waarbij ook gegeten kan

U kunt bij ons terecht voor o.a.

worden? Dan is het leuk en orgineel als wij bij u
aan huis friet en snacks komen bakken, geserveerd in

• Koud buffet

een originele puntzak.

• Warm en koud buffet
• Salades, soep.•

Basispakket bestaat uit:

• Belegde broodjes

Friet mayo, Friet speciaal, Frikandel, Frikandel speciaal,
Kroket, Bami schijf, Kaassoufflé, Broodje Hamburger.

• Koude hapjes schalen

Attentie: al onze producten kunnen allergenen bevatten.

• Diverse vleesmenu’s
• Friet en snacks op

Anderhalf uur onbeperkt snacks eten
bij onze snackwagen tegen vaste prijs
1 tot 70 personen vanaf 7.00 euro
70 tot 100 personen 6.50 euro
100 personen of meer 6.00 euro
Voor groepen onder de 70 personen geldt een minimale
afname bedrag. Voor de eerste 10 km afstand,
geen voorrijkosten.

locatie
• Verhuur Snackwagens

Warm en koud buffet bij meer dan
20 personen vanaf € 17.50 p.p.
• Ardenner ham met
meloen

• Zigeunersaus
• Jagersaus

• Rundvleessalade

• Pindasaus

• Huzarensalade

• Knoflooksaus

• Eiersalade

• Fritessaus

• Hampreisalade

• Aardappelschijfjes

• Haring

• Aardappelwedges

• Spareribs

• Stokbrood

• Shoarmavlees

• Kruidenboter

• Schnitsel klein

• Vers fruit/ Verse sla

• Kipsaté

• Schepijs met slagroom

• Gehaktballetjes in jus

• Vruchtensaus

• Kipfilet of rollade plakken

• Chocoladesaus na

• Nassi of bami

*Borden en bestek v.a. € 1,25 p.p

• Barbecues en drankjes
o.a. frisdrank, bier, enz.
• Verhuur Statafels,
biertafels en banken
• Biertap alleen in
combinatie
• Anderhalf uur onbeperkt
snacks eten, op locatie
of bij u thuis

