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Wij komen steeds vanaf 30 personen voor alle type feestjes 

(babyborrels, verjaardagsfeesten, communies, bedrijfsfeesten,…)

Wij werken steeds met kwalitatieve producten en proberen u de scherpst mogelijke prijs aan te bieden.

Onze prijzen zijn steeds exclusief BTW, inclusief personeelskosten -en gaskosten en wij rekenen GEEN 

vaste opstartkost aan. Er komt enkel een vervoerskost van 0.75 EUR/km bij.

Voor een reservatie vragen wij 100 EUR voorschot te betalen op rekeningnummer BE72 0689 1074 1616 

met vermelding van uw naam, datum van het feest en ‘voorschot’.

Op het ogenblik dat het voorschot op onze rekening staat, is uw reservatie definitief en is uw datum 

gereserveerd voor u. Gestorte voorschotten kunnen wij, door het reserveren van jullie plaatsje, bij 

annulering van het feest niet terugstorten.

Wanneer wij tot bij jullie komen, hebben wij enkel een stopcontact nodig ter plaatse om licht te hebben 

in onze frituur en voor de ontsteking van de friteuse. De friteuse zelf wordt verwarmd met gas, waarvan 

wij een tank hebben in onze wagen.

Ook hebben wij een vuilniszak mee, waardoor u zorgeloos zelf van uw feest kan genieten.

Onze menu’s zijn steeds à volonté, waardoor iedereen een tweede, derde of eventueel een vierde maal 

mag komen. Wij brengen bij ieder menu ook standaard, inbegrepen in de prijs, een 12-tal sauzen mee.

Inbegrepen in alle menu’s tot 100 personen zit een minimum aanwezigheid van 1,45u waarvan 30min 

voorbereiding en 15 min opkuis. We blijven dus 1u bakken voor feesten tot 100 personen, wat zeker 

voldoende is gezien we een capaciteit hebben van 300 personen eten te geven per uur.

Indien u langer dan 1u baktijd wil, kan dit gerust, dan betaalt u 50 EUR/halfuur extra.

Voor feesten met meer dan 100 personen, voorzien wij 1.5u baktijd inbegrepen in de prijs.

Kinderen tot 12 jaar betalen bij ons niet de volle pot, maar steeds 5 EUR/kind voor feesten tot 150 

personen. Vanaf 150 personen betalen kinderen tot 12 jaar 4 EUR/kind.



voor groepen vanaf 150 personen gelden aangepast prijzen, informeer vrijblijvend

ons aanbod
naar ieders smaak

CLASSIC
menu

In het classic menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus
• frikandellen
• viandellen
• brochetten

Alles is a volonté.

30 - 65 p.

 € 7.40 / pp.

KROKET
menu

In het kroket menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus
• vleeskroketten

• garnaalkroketten
• kaaskroketten

• bitterballen

Alles is a volonté.

65 - 100 p.

 € 7.10 / pp.

> 100 p.

 € 6.80 / pp.

30 - 65 p.

 € 7.50 / pp.

65 - 100 p.

 € 7.20 / pp.

> 100 p.

 € 6.90 / pp.

FRIETJES
menu

In het frietjes menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus

Ideaal wanneer u een grote groep verwacht (vb. 
babyborrel) en hen naast een drankje ook iets extra wil 

aanbieden. Alles is a volonté.

BUDGET
menu

In het budget menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus
• bouletten

• kaaskroketten
• frikandellen

Alles is a volonté.

> 100 p.

 € 3.50 / pp.

30 - 65 p.

 € 6.80 / pp.

65 - 100 p.

 € 6.60 / pp.

> 100 p.

 € 6.20 / pp.



ons aanbod
naar ieders smaak

hamburger
menu

In het hamburger menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus
• bicky burgers

• cheese burgers
• fish burgers

• chicken burgers
• powerbites (pikant)

Alles is a volonté.

30 - 65 p.

 € 7.70 / pp.

KEUZE
menu

Het keuzemenu bestaat uit frietjes met saus
+ maximum 5 snacks uit onderstaande lijst:

frikandel, viandel, boulet,
kaaskroket, garnaalkroket, mexicano,

bitterballen, kipnuggets, kipfingers en ribster

Alles is a volonté.

65 - 100 p.

 € 7.40 / pp.

> 100 p.

 € 7.10 / pp.

> 30 p.

Prijs op aanvraag

fish
menu

In het fish menu zit het volgende voorzien:

• frietjes met saus
• garnaalkroketten

• visbrochetten
• visburgers

Alles is a volonté.

30 - 65 p.

 € 8.60 / pp.

BEREIDE GERECHTEN
menu

U kunt kiezen uit onderstaande bereide gerechten, op 
bord geserveerd met frietjes, saus en verse groentjes.

• stoofvlees
• vol-au-vent

• balletjes in tomatensaus

Ideaal voor communies! Voor de kinderen kunnen 
frikandellen worden voorzien. Alles is a volonté.

65 - 100 p.

 € 8.30 / pp.

> 100 p.

 € 7.90 / pp.

30 - 65 p.

 € 11.00 / pp.

65 - 100 p.

 € 10.50 / pp.

> 100 p.

 € 10.00 / pp.

voor groepen vanaf 150 personen gelden aangepast prijzen, informeer vrijblijvend

(voor groepen tot 65 p. maximum 1 gerecht)



hapjes
geef je feest iets extra

In al onze menu’s is er ook de mogelijkheid om hapjes te voorzien.

Wij gaan dan zelf rond naar de gasten en presenteren hen de hapjes.

Hoeveel hapjes je per persoon wilt en welke hapjes, zijn volledig ook uw keuze!

Er is ook geen minimum aantal hapjes te bestellen.

De prijzen vindt u hieronder.

Mini frikandel (€ 0,60/pp.)

Mini frikandel special (€ 0,60/pp.)

Mini viandel (€ 0,80/pp.)

Mini stuk boulet (€ 0,80/pp.)

Bitterballetje (€ 0,80/pp.)

Kaasballetje (€ 1,00/pp.)

Garnaalballetje (€ 1,00/pp.)

Mini varkensbrochette (€ 1,50/pp.)

Mini varkensbrochette met spek (€ 1,50/pp.)

Mini kippebrochette (€ 1,50/pp.)

Mini rundsbrochette (€ 2,00/pp.)

Mini scampibrochette (€ 2,00/pp.)

voor groepen vanaf 150 personen gelden aangepast prijzen, informeer vrijblijvend
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