
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
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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  
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Minimum omzet: 300 euro

Frieten zijn met alle formules steeds à volonté
Brochetten, stoofvlees en vol-au-vent zijn bereid in ons eigen atelier;

Vaste kost West-Vlaanderen: 75 euro - Vaste kost Oost-Vlaanderen: 125 euro.

FRITUUR

Frietjes met saus à volonté € 3,00 pp  

Frietjes met saus en frikandel € 4,00 pp  
 Frikandel à volonté € 5,00 pp

Braadworst € 3,50 /st.

Hamburger € 3,50 /st.

Frietjes met saus en brochet € 5,00 pp

Frietjes met saus, frikandel, bitterballen en kaaskroket à volonté € 6,00 pp

Frietjes met saus, frikandel en brochet à volonté € 7,00 pp

Frietjes met saus en snack naar keuze*  € 5,00 pp 

Frietjes met saus en 2 snacks naar keuze* € 7,00 pp 

Frietjes met saus en alle snacks à volonté € 9,00 pp 

Kids box € 6,00 pp   

* Frikandel, viandel, boulet, brochet, kaaskroket,  garnaalkroket, bitterballen, lookworst, mexicano
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FRITUUR

Frietjes met stoofvlees € 8,00 pp 

 met groentjes, bord en bestek  + € 2,00 pp

Frietjes met vol-au-vent € 8,00 pp 

 met groentjes, bord en bestek  + € 2,00 pp

Frietjes met halve kip, groentjes en sauzen € 9,00 pp
(borden en bestek)       

Frietjes met steak, warme sauzen en groentjes op aanvraag   
(borden en bestek)       

Pitaschotel met groentjes en frietjes € 12,00 pp   
(borden en bestek)


