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Da's pas leuk, een frietwagen aan de deur!
Zoekt u een geschikte catering voor een extra ontspannen sfeer op uw feest?
Denk dan aan de gezelligste frietwagen voor de deur.
FEESTEN (vrij eten)
Wij hebben een leuk en gezellig alternatief voor bbq of buffet voor
bijvoorbeeld uw familiefeest, bedrijfsfeest, bedrijfsopening,
huwelijksfeest, familie- of vriendendag of buurtfeest enz. maar ook
voor kerst, sinterklaas of Nieuwjaar.
FRITES en SNACKS
Denk eens aan vers gebakken frites met snacks, sausjes, uitjes en
bittergarnituur.
Wij komen met een frietwagen aan de deur, waarbij iedereen volop
kan eten!!!
PANNENKOEKEN
Naast frites bieden we ook de mogelijkheid aan om pannenkoeken (35
cm groot!) te eten. Net als bij de frites kunt u kiezen tussen vrij eten
en beperkt eten. Vrij eten voor families, vriendenweekenden en
feesten, keuze uit div. pannenkoeken zoals spek, kaas, appel,
champignon, enz. Wij zorgen voor borden bestek en beleg (stroop,
kaneelsuiker en poedersuiker).
Dit alles kunnen wij aanbieden voor een zeer schappelijke prijs.
Wij komen met een frietwagen of pannenkoekenwagen aan de deur,
waarbij iedereen volop binnen 10 min. kan genieten van vers
gebakken Frietjes en snacks ( ong. 8 soorten) en of div.
pannenkoeken.
Onze frietwagens zijn uitgerust met twee klaptafels waarop we een
soort buffetje maken. s.
FRIET of PANNEKOEKWAGEN aan te bouwen aan Feesttent.
Wij kunnen de Frietwagen koppelen aan een feesttent mits de hoogte
2,40 mtr. is.
Tevens kunnen wij het geheel in echte Frietkot sfeer inrichten.
Ideaal voor bedrijf- en personeelsfeesten.
Voor verdere informatie neem vrijblijvend contact met ons op
Tel : 040 – 844 0771
Mob: 06 – 460 764 39
E-mail: info@plazaevents.nl
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Tarieven
Vrij eten (voor Feesten)
*Frietwagen*
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€

5,50
6,00
6,50
7,00
4,00

p/p
p/p
p/p
p/p
p/p

vanaf 200 personen (volwassenen)
vanaf 100 personen (volwassenen)
vanaf 50 personen (volwassenen)
tot 50 personen (volwassenen)
voor kinderen tussen 3 en 10 jaar

*Pannenkoekenwagen*
• € 11,00 p/p volwassenen (35 cm pannenkoek)
• € 6,00 p/p voor kinderen tussen 3 en 10 jaar
Transportkosten :

In Eindhoven
Buiten Eindhoven

€ 15,00
€ 0,50 per gereden km

Beperkt eten (voor Scholen & Verenigingen / Instellingen)
*Frietwagen*
Voor een gemiddelde prijs van € 3,00 p/p kunnen we friet en een snack leveren. Deze prijs is
opgebouwd op basis van een zak frites van 2,5 kg (€ 12,-). Dit zijn circa 10 normale porties of
6 grote en alles daartussen. Snacks kosten € 1,25 waarbij er keuze is uit frikadel, kroket of
kaassoufflé.
Voor basisschoolfeesten komt de gemiddelde prijs per kind uit op ong. € 2,50 (puur als richtlijn).
*Pannenkoekenwagen*
€ 4,50 naturel pannenkoek (klein 30 cm), € 5,50 (groot 35 cm)
€ 5,50 spek pannenkoek (klein 30 cm), € 6,50 (groot 35 cm)
Als de pannenkoeken in combinatie met de friet besteld worden kunnen we ze meegeleverd met de
friet waardoor u een korting krijgt van € 0,50 per pannenkoek.
Let op het minimaal af te rekenen bedrag is als volgt:
- ma. t/m vr. € 175,00, ook in de weekenden voor school/ verenigingskampen
- za. en zon. € 275,00 van april t/m oktober
- za. en zon. € 225,00 van november t/m maart
Transportkosten :

In Eindhoven
Buiten Eindhoven

€ 15,00
€ 0,50 per gereden km

Voor verdere informatie neem vrijblijvend contact met ons op
Tel : 040 – 844 0771
Mob: 06 – 460 764 39
E-mail: info@plazaevents.nl

KVK Eindhoven: 17186387,
BANKREKENING : ABN/AMRO 42.34.35.965

BTW : NL0708.22.232B01
BIC: ABNANL2A IBAN : NL73ABNA0423435965

