
KING FRIET BVBA

0475 73 02 73
info@kingfriet.be

Marktplaats 9
8840 Staden

BTW BE0897 247 921

*  Vaste kost West-Vlaanderen: €50 | Oost-Vlaanderen: €100
    Minimum omzet: €300

 

KING FRIET BVBA
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Marktplaats 9
8840 Staden

BTW BE0897 247 921

*  Vaste kost West-Vlaanderen: €50 | Oost-Vlaanderen: €100
    Minimum omzet: €300

 

BBQ vanaf 30 pers.  
 

€ 19 pp bij meer dan 100 personen  

€ 18 pp bij 40 tot 100 personen 

€ 22 pp bij 0 tot 40 personen  

 
diverse soorten salades (saladebuffet), frieten en sauzen zijn inclusief 
warme sauzen (pepersaus, bearnaisesaus en champignonsaus) en koude sauzen 
 
 

U kunt keuze maken uit 
(3 stuks per persoon)         
 
Ribbetjes 
Gemarineerde kotelet 
Barbecueworst 
Spek 
Kipfilet 
Chipolata 
Merguez 
Varkensbrochette 
Kalkoenbrochette 
Pensensaté 
 
 
 

Vervanging mits meerprijs van €1,50 per stuk         
 
Varkenshaasje deluxe 
Zalm in papillot met witte wijn  
Rumsteak  
Scampisaté 
 
 
Prijzen zijn inclusief bediening, inclusief bestek en borden (vuil terug), alles in buffetvorm  
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*  Vaste kost West-Vlaanderen: €50 | Oost-Vlaanderen: €100
    Minimum omzet: €300

 

BBQ vanaf 30 pers.  
 

€ 19 pp bij meer dan 100 personen  

€ 18 pp bij 40 tot 100 personen 

€ 22 pp bij 0 tot 40 personen  

 
diverse soorten salades (saladebuffet), frieten en sauzen zijn inclusief 
warme sauzen (pepersaus, bearnaisesaus en champignonsaus) en koude sauzen 
 
 

U kunt keuze maken uit 
(3 stuks per persoon)         
 
Ribbetjes 
Gemarineerde kotelet 
Barbecueworst 
Spek 
Kipfilet 
Chipolata 
Merguez 
Varkensbrochette 
Kalkoenbrochette 
Pensensaté 
 
 
 

Vervanging mits meerprijs van €1,50 per stuk         
 
Varkenshaasje deluxe 
Zalm in papillot met witte wijn  
Rumsteak  
Scampisaté 
 
 
Prijzen zijn inclusief bediening, inclusief bestek en borden (vuil terug), alles in buffetvorm  

Minimumomzet 250 euro + de vaste kost.

Wij dienen minstens 3 dagen op voorhand de juiste aantal personen te weten, deze worden dan ook aangerekend 
ongeacht de aantallen effectief ter plaatse. Andere formules zijn bespreekbaar.
Vaste kost West-Vlaanderen: 50 euro - Vaste kost Oost-Vlaanderen: 100 euro.
Deze vaste kosten zijn personeel, gas en verplaatsing inbegrepen.

BBQ VANAF 30 PERS. 

€ 16 pp bij meer dan 100 personen
€ 18 pp bij 40 - 100 personen
€ 22 pp bij 0 - 40 personen

Diverse soorten salades (saladebuffet), frieten en sauzen zijn inclusief.
Warme sauzen (pepersaus, bearnaise saus en champignonsaus) en koude sauzen.

U kunt keuze maken uit: 3 stuks per persoon
Ribbetjes
Gemarineerde kotelet
Barbecueworst
Spek
Kipfilet
Chipolata
Merguez
Varkensbrochet
Kalkoenbrochet
Pensensate

Vervanging mits meerprijs van € 1,5 per stuk
Varkenshaasje deluxe
Zalm in papillot met witte wijn
Rumsteak
Scampisate

Prijzen zijn inclusief bediening, inclusief bestek en borden (vuil terug), alles is in buffetvorm.


