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Prijslijst Frituurwagen 
 
Menu A 
Frites met saus naar keuze;  
Mayonaise, Tomatenketchup, Curry & Speciaalsaus  
Snack naar keuze: 
Frikandel, vleeskroket & kaassoufflé      € 6,25 per persoon  

  
Menu B 
Frites met saus naar keuze; 
Mayonaise, Tomatenketchup, Curry,  Speciaalsaus, Tartaarsaus & Pindasaus  
Snack naar keuze:  
Frikandel, vleeskroket, kaassoufflé, bamischijf & kipnuggets  € 7,25 per persoon  
 
Menu C 
Frites met saus naar keuze; 
Mayonaise, Tomatenketchup, Curry,  Speciaalsaus, Tartaarsaus & Pindasaus  
Snack/broodje naar keuze:  
Frikandel, vleeskroket, kaassoufflé, mexicano, kipcorn   € 8,25 per persoon  
 
Menu D 
Frites met saus naar keuze; 
Mayonaise, Tomatenketchup, Curry,  Speciaalsaus, Tartaarsaus & Pindasaus  
Snack naar keuze:  
Broodje hamburger of Broodje braadworst    € 9,00 per persoon  
 
Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op 1,5 uur à volonté  
Kinderen 5-12 jaar betalen € 2,00 minder per persoon 

 
Toevoegingen op bovenstaande formules 
- Stoofvleessaus + € 1,00 per persoon  
- Joppiesaus   + € 0,25 per persoon  
- Pindasaus  + € 0,50 per persoon 
- Uw favoriete snack + € Prijs op aanvraag   

 
Vaste kosten wagen  
Meer dan 25 personen    € 175,00  
Meer dan 40 personen    € 150,00 
Meer dan 50 personen    € 100,00 
Meer dan 100 personen    € 50,00 
Vanaf 150 personen    € Gratis  

  
 Inbegrepen zijn hierbij;  

- Verplaatsing van de wagen binnen een straal van 30 km binnen ons bedrijf (per extra km € 0,75) 
- Personeel, Onderhoud, Gasverbruik en schoonmaakkosten  
 
Praktische informatie  
- De standaardduur is telkens 1,5 uur operationele toestand (klaarzetten en opruimen valt hier buiten) 
- Wij zijn 30 tot 60 minuten op voorhand aanwezig 
- Wij heben één stroomaansluiting nodig van 230V, onbelast 
- Wij beschikken over een haspel van 40 meter 
- Wij hebben alles aan boord; vorkjes, servetjes, bakjes en vuilnisbakken 
- Wilt u statafels of zitplaatsen huren? Vraag naar onze huurprijzen.  


