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Info en Prijzen
Enkele algemene afspraken:
•

Wij organiseren feesten vanaf 20 personen

•

Alle prijzen zijn inclusief btw, opbouw en afbraak.

•

Wegwerpborden en bestek zijn inbegrepen (wij gebruiken zoveel mogelijk
composteerbare materialen, dus afval mag in gft bak)

•

Personeel en bediening zijn inbegrepen vanaf 50 personen

•

Bij evenementen rekenen wij een algemene kost van aan € 300,00
( als er minder dan €300 geconsumeerd wordt dient het totaal bedrag
aangevuld te worden tot minimum € 300,00 )

•

De opgegeven prijzen zijn exclusief kilometervergoeding (€1,2/km)

•

U bent zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het afval.

•

Exclusieve glazen, borden, bestek, tafels en stoelen kunnen na afspraak
besteld worden.

•

Bij bevestiging ontvangt u een bindende offerte ter ondertekening, deze is
aanpasbaar aan het aantal personen

•

2 weken voor aanvang stuurt u uw definitieve menukeuze door

•

1 week voor aanvang stuurt u een bevestiging van de aantallen door

•

Wij werken met seizoensproducten, dus ons aanbod kan licht wijzigen
afhankelijk van het aanbod.

•

Vereiste: minimum 2 verschillende electriciteitscircuits van 220 volt.
Indien nodig kan een extra groep voor stroomvoorziening gehuurd worden.
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Voor betaling kunt u kiezen uit 3 systemen :
1* De aanwezigen betalen per persoon per patatje ( zie “Specialiteiten” )
2* U betaalt de door de aanwezigen gekozen patatjes.
3* Wij rekenen een forfait per persoon aan ( €15) en dan bedienen we
halve patatjes zodanig dat iedereen meerdere sausjes kan proeven.
Benodigdheden
Naast de foodcaravan bestaat er ook een mogelijkheid om een buffet/foodstand op
te bouwen. Dit kan in combinatie met de foodtruck om een goede bediening en flow
te garanderen.
Hiermee bieden wij de mogelijkheid om te cateren op plaatsen die niet bereikbaar zijn
met de foodtruck. U kan ons hier altijd voor contacteren, dan bespreken wij dit met u
om samen tot het resultaat te komen dat u voor ogen had..

