
Friture Vogels

Das pas leuk!

Frietwagen aan de deur!

Zoekt u een geschikte catering voor 
alle gelegenheden?
Denk dan eens aan iets anders 
dan een koud buffet of een BBQ!

Een Frietwagen voor de deur

De voordelen voor u op een rijtje:
- extra ongedwongen sfeer op bijv. familie-, personeels- of vrienden uitje
- vers gebakken frites en snacks (+/- 8 soorten)
- verse uitjes en diverse sausjes (+/- 8 soorten)
- inclusief bittergarnituur (+/- 5 soorten)
- er wordt per persoon afgekocht (alleen aanwezigen betalen)
- geen restanten en geen voorbereiding
- altijd feest voor jong en oud
- geen stroom nodig, we kunnen overal bakken

Prijzen voor deze uitgebreide versie (vrij eten):
€ 5,50 p.p. vanaf 150 personen (volwassenen)
€ 6,00 p.p. vanaf 75 personen (volwassenen)
€ 6,50 p.p. tot 75 personen (volwassenen)
€ 3,50 p.p. voor kinderen tussen 3 en 10 jaar
€ 0,50 p.p. extra satésaus
€ 1,00 p.p. extra stoofvlees
Evt andere wensen/snacks op aanvraag

Prijzen per stuk (beperkt eten) voor bijvoorbeeld:
- kampeerboerderij en groepsaccomodatie
- school- en verenigingskamp
- open dagen van bedrijven en verenigingen
- activiteiten zoals sportdagen
-   kindervakantieweek of basisschool activiteit 
Friet en snack kan al vanaf € 2,25

Minimale afname: € 175,00
Weekenden en feestdagen van april t/m oktober (na 15.00 tot 03.00 uur) € 275,00
Weekenden en feestdagen van nov. t/m maart (na 15.00 tot 03.00 uur) € 200,00
Voor Kampeerboerderijen en groepsaccomodaties  ALTIJD  € 175,00
We vragen een kleine brandstofvergoeding (zie website).

Voor andere catering mogelijkheden kunt u altijd even bellen.

Interesse? Kijk op www.friturevogels.nl
Tel. 040 - 226 50 67  |  06 - 20 27 45 65
e-mail: fred.vogels@zonnet.nl

Met vriendelijk groet, 
Friture Vogels

Graag tijdig reserveren via onze website
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