
#SMAAKMAKERSBBQ #ALTIJDBBQTIJD
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Deze offerte is geldig tot 31/12/2017.

TAKE A LOOK AT WHAT WE SERVE

✕ MEAT THE BASICS € 7 P.P. ✕
Vanaf 150 personen • 1 x main course p.p.

MAIN COURSE
Kies uit:

Burger ‘Don Corleone’

Burger ‘Smokey Beef Bacon’

Pulled pork bun met coleslaw

✕ MEAT SOME MORE € 15 P.P. ✕
Vanaf 75 personen • Alle appetizers + 1 x main course p.p.

APPETIZERS
Chicken wings (3 stuks)

Moink balls (4 stuks)

Slowly cooked bacon

MAIN COURSE

Kies uit:

Burger ‘Don Corleone’

Burger ‘Smokey Beef Bacon’

Pulled pork bun met coleslaw

✕ MEAT THE STARTERS € 11 P.P. ✕
Vanaf 100 personen • 1x appetizer en 1 x main course p.p.

APPETIZERS
Kies uit:

Chicken wings (3 stuks)

Moink balls (4 stuks)

MAIN COURSE

Kies uit:

Burger ‘Don Corleone’

Burger ‘Smokey Beef Bacon’

Pulled pork bun met coleslaw

✕ MEAT THE MAGIC € 20 P.P. ✕
Vanaf 50 personen • Alle appetizers + 1x dessert en 1 x main course p.p.

APPETIZERS
Chicken wings (3 stuks)

Moink balls (4 stuks)

Slowly cooked bacon

MAIN COURSE

Kies uit:

Burger ‘Don Corleone’

Burger ‘Smokey Beef Bacon’

Pulled pork bun met coleslaw

DESSERT

Kies uit:

Tarte tatin

Chocolat brownie
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WAIT ... WE HAVE MORE IN STORE

WANT SOMETHING EXTRA?
Vindt u niet wat u zoekt in ons assortiment?

Deel ons uw wensen mee en wij zorgen voor een aangepast menu.

✕ EACH MENU HAS A VEGAN PLAN ✕

MEAT THE BASICS
Groentenburger (main course)

MEAT THE STARTERS

Couscous met guacamoledip (appetizer)

Groentenburger (main course)

MEAT SOME MORE

Couscous met guacamoledip (appetizer)

Bloemkoolmousse (appetizer)

Tzayspiesje (appetizer)

Groentenburger (main course)

MEAT THE MAGIC

Couscous met guacamoledip (appetizer)

Bloemkoolmousse (appetizer)

Tzayspiesje (appetizer)

Groentenburger (main course)

 Tarte tatin en chocolat brownie (dessert)

❖
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ALGEMENE VOORWAARDEN

MINIMUM FOODOMZET

Voor de provincie Antwerpen rekenen we op een minimum foodomzet van € 1.000,00.
Voor andere regio’s bedraagt dit € 1.250,00.

Er wordt een vaste éénmalige kost van € 150,00 voor de reservatie van de foodtruck in rekening gebracht.

TRANSPORT

Per verplaatsing wordt een kilometervergoeding (transport en personeel) aangerekend
van € 1,00/km vanuit 2250 Olen (heen en terug, per foodtruck of wagen).

PERSONEEL

De personeelskost voor catering zit inbegrepen in de offerte. Afhankelijk van 
het type menu zijn wij een bepaalde tijd aanwezig.

• ‘Meat the basics’, ‘Meat the starters’ en ‘Meat some more’: 2 uur.
• ‘Meat the magic’: 3 uur.

Extra uren bovenop het basisaanbod worden verrekend aan € 33,00/uur/personeelslid. 
Ons personeel serveert enkel vanuit de foodtruck. Extra bedienend personeel is niet voorzien.

Extra personeel kan altijd voorzien worden indien gewenst.

IN DE PRIJS INBEGREPEN

• Bio-afbreekbaar bestek, bordjes en servetjes.
• Afvalbak en -verwerking.

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN

• Tafels, stoelen, glaswerk, porseleinen borden en bestek. Dit kan altijd voorzien worden indien gewenst.
•	 BTW-tarief	(12 %	en	21 %).

DE OPDRACHTGEVER VOORZIET

Voldoende stroom per foodtruck (min. 2 afzonderlijke stroomkringen, 2 x 16A).
De locatie en een vrije werkplek die voldoet aan deze voorwaarde:

• Een verharde en/of stabiele (vlakke) ondergrond.

BETALING EN ANNULERING

Ten laatste 1 week voor aanvang van het evenement dienen wij een volledige betaling te ontvangen.

Bijkomende extra kosten worden na de opdracht gefactureerd.

Annuleringsvoorwaarden:	50%	vanaf	de	bevestiging	van	de	opdracht, 
100%	tot	1	week	voor	de	start	van	het	evenement.

De rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd voor elke betwisting die voorvloeit uit deze overeenkomst.


