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Prijslijst: Altijd een vaste kost van 200€, minimum 30 personen 

Inbegrepen: huur van kraam + gekozen formule + transport 15 km rond Melsbroek. 
 

Formule 1: Frietjes à volonté + saus + keuze uit 2 soorten snacks  

Van 30 tot 100 pers: 8€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 7,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 7€ p/p 

Meer dan 250 pers: 6,5€ p/p 

 

Formule 2: Frietjes à volonté + saus + keuze uit 3 soorten snacks  

Van 30 tot 100 pers: 9€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 8,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 8€ p/p 

Meer dan 250 pers: 7,5€ p/p 

 

Formule 3: Frietjes à volonté + saus + keuze uit 4 soorten snacks  

Van 30 tot 100 pers: 10€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 9,5€ p/p 
Van 150 tot 250 pers: 9€ p/p 

Meer dan 250 pers: 8,5€ p/p 

 

Formule 4: Frietjes à volonté + saus + 1 hamburger met ajuin 

Van 30 tot 100 pers: 8,5€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 8€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 7,5€ p/p 

Meer dan 250 pers: 7€ p/p  

Extra hamburger: 2€ p/p 

 

Formule 5: Frietjes à volonté + saus + 1 hotdog met zuurkool 

Van 30 tot 100 pers: 8€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 7,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 7€ p/p 

Meer dan 250 pers: 6,5€ p/p  

Extra hotdog: 2€ p/p 

 

Formule 6: Frietjes à volonté + saus + 1 braadworst met ajuin 

Van 30 tot 100 pers: 8€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 7,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 7€ p/p 

Meer dan 250 pers: 6,5€ p/p  

Extra braadworst: 2€ p/p 
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Formule 7: Frietjes à volonté + saus + 1 witte of zwarte pens met ajuin 

Van 30 tot 100 pers: 8€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 7,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 7€ p/p 

Meer dan 250 pers: 6,5€ p/p  

Extra witte of zwarte pens: 2€ p/p 

 

Formule 8: Frietjes à volonté + saus + goulasch of stoofvlees of koninginnehapje 

Van 30 tot 100 pers: 10€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 9,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 9€ p/p 

Meer dan 250 pers: 8,5€ p/p 

Indien keuze uit 2 bereidingen: + 3€ p/p extra 

 

Formule 9: Pasta met saus en/of kaas. 

Keuze uit 2 sausen: carbonarasaus en/of bolognaisesaus en/of vegetarische saus 

Van 30 tot 100 pers: 10€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 9,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 9€ p/p 

Meer dan 250 pers: 8,5€ p/p 

Indien keuze uit 3 sausen: + 3€ p/p extra 

 

Formule 10: Frietjes à volonté, saus, keuze uit 3 soorten snacks, pasta met kaas-of bolognaisesaus en/of 

kaas 

Van 30 tot 100 pers: 14€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 13,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 13€ p/p 

Meer dan 250 pers: 12,5€ p/p 

 

Formule 11: Hamburgers of hotdogs of pensen à volonté 

Van 30 tot 100 pers: 16€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 15,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 15€ p/p 

Meer dan 250 pers: 14,5€ p/p 

 

Formule 12: Frietjes à volonté, saus, hamburgers of hotdogs of pensen à volonté 

Van 30 tot 100 pers: 18€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 17,5€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 17€ p/p 

Meer dan 250 pers: 16,5€ p/p 

Indien keuze uit 2 vleesjes: + 3€ p/p extra, 3 vleesjes: +6€ p/p extra 

 

Formule 13: Frietjes à volonté, saus, keuze uit 3 soorten snacks, goulash of stoofvlees of koninginnenhapje 

Van 30 tot 100 pers: 22€ p/p 

Van 100 tot 150 pers: 21€ p/p 

Van 150 tot 250 pers: 20€ p/p 

Meer dan 250 pers: 19€ p/p 
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Snack keuze: Frikandel (curryworst), boulet, cervela, kipnuggets, bitterballen, mexicano, kaaskroket, of 

kipcorn 

Wij rekenen €1 extra per persoon als u kiest voor andere snacks of halal snacks. 

 

Wij blijven ter plaatse gedurende 2 uur tot 150 pers en 3 uur vanaf 150 pers.  

 

Eventuele andere wensen zijn ook mogelijk: zoals aperitiefhapjes, soep, dessertjes, drank, … 

Vraag ernaar om een correcte offerte te kunnen krijgen. 

 

Aperitiefbuffet: door ons gekozen mix van Aperitiefhapjes: 

• Kaasballetjes 

• Garnaalballetjes 

• Bitterballetjes 

• Mini loempia 

• Mini saté 

• Mini curryworst 

• Calamares 

• Scampi frifri 

• Blokjes kaas 

• Blokjes salami 

 

6 soorten = €4 per persoon 

8 soorten = €5 per persoon 

10 soorten = €6 per persoon 

 

Dessertenbuffet: door ons gekozen mix van Desserten: 

• Chocomousse bruin 

• Chocomousse wit 

• Rijstpap 

• Vanillepudding 

• Chocoladepudding 

• Tiramisu 

• Mini gebak mix van 3 soorten 

• Mini donuts 

• Breugheltaart 

• Chocolade duotaart 

 

6 soorten = €4 per persoon 

8 soorten = €5 per persoon 

10 soorten = €6 per persoon 
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Benodigdheden ter plaatse:  

Een stroomaansluiting van 220V 20A onbelast 

Water. 

Voldoende plaats voor de wagen en aanhangwagen, ook om te manoeuvreren. 

De verkoopklep moet open kunnen en deze staat uit veiligheid altijd aan de stoepkant als we onze wagen 

niet in uw tuin/oprit kunnen zetten. 

Aangezien je in principe een toelating nodig hebt van de gemeente of politie om op de openbare weg te 

staan, moet u eraan denken om deze zelf aan te vragen.  De eventuele kosten zijn voor u. 

 

Als u tegelijkertijd ook een springkasteel huurt, krijgt u deze aan de helft van de prijs. 

Dit geldt ook voor onze volks-reuzespelen. 

 

U kan er ook nog een suikerspinmachine of popcornmachine bijhuren aan de prijs van €100/stuk.  

De ingrediënten en benodigdheden voor de eerste 50 personen krijgt u er dan gratis bij. 

 

 

Om de foodtruck te reserveren, vragen wij een garantie van €200 te storten op rekeningnummer ING : BE 

67 3630 9972 0787. 

 

De huidige prijzen zijn geldig voor 2023 maar kunnen aangepast worden op 1.7.2023 als de voedselprijzen 

ook dit jaar blijven stijgen. 
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