Anderhalf uur onbeperkt Friet en Snacks eten of Fish en Chips
Er geldt een minimale afname van € 450,- euro. Hier bovenop komen nog wel
de eventuele Voorrijkosten.
Een feest of activiteit waarbij ook gegeten kan worden? Dan is het leuk en origineel als wij bij
u aan huis friet komen bakken.
Wij zijn gespecialiseerd in bakken op iedere locatie met onze frituurwagens.
Onze frituurwagens zijn schoon netjes en voldoen aan alle Haccp normen Ook hygiëne staat centraal
bij het ontwerp en afwerking van de wagen.
De Locatie kan zijn een groot evenement maar ook gewoon bij u voor de deur.
Onze producten zijn van hoge kwaliteit, zo werken we oa. met verse Farm friet.
Verder met de beste producten van:
Welten / Mora / Habek / Ad van Geloven / Fano / de Vries / Elite / Ola ijs / Zeisner of VHC
Het assortiment is al vrij ruim maar u kunt ook zelf het assortiment samenstellen.
We kunnen werken op basis van; Groepsprijzen of Evenement prijzen.
Tevens kunnen wij aan u leveren: Ola ijs, diverse soorten frisdrank, bier, koffie, thee, Lunch pakketten,
Barbecue pakketten, Warme en koude buffetten, enz.
Dus heeft u een Evenement / Communie / Bruiloft / Open dag / Sportdag / Schoolkamp / Laatste
schooldag / Familiedag / Bedrijfsfeest / Bruiloft of een ander feestje.
Bel ons en u kunt op ons rekenen.
Cateringbedrijf Kip omdat u net iets meer wilt!

Onze groepsprijzen per persoon (seizoen 2017):
Friet Mayo

€ 1,75

Kaassoufflé

€ 1,75

Friet Groot Mayo

€ 2,75

Pikanto

€ 2.00

Friet Speciaal

€ 2.00

Kipkorn

€ 2.00

Friet Groot Speciaal

€ 3.00

Mexicano

€ 2.50

Frikadel

€ 1,50

Hamburger

€ 2,25

Frikadel Speciaal

€ 2.00

Broodje Kroket

€ 2,25

Kroket

€ 1,50

Broodje Hamburger

€ 2,75

Bami

€ 1,50

Broodje Frikandel

€ 2,25

Br. Hamb. Speciaal

€ 3,25

Portie Sate 3 st.

€ 4,25

Prijzen anderen producten op aanvraag.
Deze prijzen gelden vanaf 70 personen, anders vragen wij 35 euro per uur extra of vraag naar onze
all-in prijzen voor groepen

Wij hebben voor onze snackwagen 220 V stroom nodig. Indien u geen stroom ter beschikking heeft
komt er een kleine vergoeding bij voor de noodaggregaat.

Geen voorrijkosten bij afstanden minder dan 10 km vanaf Alteveer postcode 9661 AB, anders zijn de
voorrijkosten € 0,85 per km. ( Retour ).
Ook kunnen wij u een totaalprijs aanbieden dus een vaste prijs per persoon.
Graag doen wij vrijblijvende offerte toekomen.

Aanneemprijzen voor groepen
* Voor groepen onder de 70 personen geldt het minimale afname bedrag.
* Basis Assortiment
Dit pakket bestaat uit:
Friet mayo, Friet speciaal, Frikadel, Frikadel speciaal, Kroket, Bami, Kaassoufflé.

Prijs in Euro/per persoon
70 personen

€ 7.00

70 - 120 personen

€ 6.50

120 en meer personen

€ 6.00

Voor Groepen vanaf 200 personen prijs op aanvraag
Geen voorkosten binnen 10 km. afstand

* Luxe Assortiment
Dit pakket bestaat uit:
Basis Assortiment + Viandel + Mexicano + Kipcorn + Broodje Snack + Broodje Hamburger Spec.

Prijs in Euro/per persoon
70 personen

€ 8.50

70 - 120 personen

€ 7.50

120 en meer personen

€ 7.00

Voor Groepen vanaf 200 personen prijs op aanvraag
Geen voorkosten binnen 10 km. afstand

* Super Assortiment (Nieuw)
Dit pakket bestaat uit:
Luxe Assortiment + Portie Sate + Knakworst + Gehaktstaaf + Saté Saus.

Prijs in Euro/per persoon
70 personen

€ 10.00

70 - 120 personen

€ 9.00

120 of meer personen

€ 8.00

Voor Groepen vanaf 200 personen prijs op aanvraag
Geen voorkosten binnen 10 km. Afstand

Fish en Chips (Nieuw)
Ook kunnen wij u Fish&chips leveren.
Wij bakken voor u een lekkerbek, kibbeling, fishfriet verzorgen diverse
vissauzen en diverse schalen met o.a. haring, vissalade op toast of op schaal en
natuurlijk puntzak Vlaamse Frites met kruiden dit kunnen wij u aanbieden
voor vanaf prijzen € 12.50 euro per persoon vanaf 60 personen.

