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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

BBQ 
Een gevarieerd assortiment voor groot en klein 

Assortiment BBQ-worst, -chipolata & merguez, kippenbout, spek, brochette, gemarineerde rib 

Groentegarnituur: tomaat, vers geraspte wortelen, gepocheerde erwtjes, zomers slaatje van kool, 
perzik. 

Aardappelgarnituur: koude aardappelsalade met verse tuinkruiden, gebakken krielaardappel met fijne 
kruiderij, ui en gerookte spekblokjes. Frieten op aanvraag vanaf 40 pers. (vervangt andere 
aardappelgarnituren). 

Andere garnituren:  penne pasta met zuiderse marinade, rijst met groene pesto en zongedroogde 
tomaatsnippers. 

Sauzen koud: mayonaise, tartaar, cocktail, ketchup, diverse BBQ sauzen 

Sauzen warm: champignon-, bearnaise-, provencaalse saus 
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Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 

 

 

Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

Inclusief dessert:  

1 fruittaartje van de Chef pp  

OF 

bordje met 3 mini dessertjes 

 

Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 

Forfaitair tarief tot 30 personen 30+ 40+ 50+ Kindertarief tot 12 jaar 
€ 950 incl kinderen € 31,25 pp. € 28,25 pp. € 27,25 pp. € 12,85 pk. 
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Hopend u alvast met deze offerte van dienst te kunnen zijn; 

Mvg 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 

 

 



 
 
 

 
  
 

Offerte 

Langestraat 23 9790 Elsegem  Tel; 056/68.07.86  gsm; 0494/91.80.32 
Btw be : 0806.837.783  Vestigingsnr.; 2.173.355.175   
KBC IBAN BE 97 7380 2548 4649 (738-0254846-49) 

 

Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

Spare ribs “Chef’s style” 
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Smaakvolle ribbetjes op 4 verschillende wijzen gemarineerd. Black pepper, garlic and herbs, 
American smoked paprika & honey-mustard glazing.  

Een unieke samenstelling voor de echte lekkerbekken. 

Ribs: 

Black pepper, Garlic and herbs, American smoked paprika, Honey-mustard glazed. 

(met zwarte peper, look en fijne kruiden, gerookte paprika, honing-mosterd) 

Veggies: 

American coleslaw, tomato, carrots, diversity of fresh vegetables, peaches. 

(Amerikaanse koolsla,tomaat, variatie van diverse groenten, perzik) 

Sides: 

Grilled garlic bread, baked potato with ognions and bacon crisps, pasta salad flavored with green pesto. 

(Vers geroosterd lookbroodje, gebakken krielaardappel met spek en ui, salade van pasta met groene pesto) 

Mushroom sauce and green peppers sauce. (champignon- en groene pepersaus) 

Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 
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Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

Inclusief dessert:  

1 fruittaartje van de Chef pp  

OF 

bordje met 3 mini dessertjes 

 

Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 
Forfaitair tarief tot 30 p. 30+ 40+ 50+ Kindertarief t.e.m 12 jaar 

€1000 incl kinderen € 32,25 pp. € 29,00 pp. € 26,00 pp. € 12,85 pk. 
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Hopend u met deze offerte van dienst te zijn 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

BBQ Super De Luxe 
BBQ Super De Luxe. Net dat tikkeltje meer. 

Op de grill; côte a l'os, halve kreeft, lamskroontjes, scampi brochette, BBQ worst. 

Groentegarnituur: tomaat, vers geraspte wortelen, gepocheerde erwtjes, zomers slaatje van kool, perzik. 

Aardappelgarnituur: koude aardappelsalade met verse tuinkruiden, gebakken krielaardappel met fijne 
kruiderij, ui en gerookte spekblokjes. Frieten op aanvraag vanaf 40 p. (vervangt andere 
aardappelgarnituren) 

Andere garnituren: gegrilde lookbroodjes, penne pasta met zuiderse marinade, rijst met groene pesto en 
zongedroogde tomaatsnippers. 

Sauzen koud: mayonaise, tartaar, cocktail, ketchup, diverse BBQ sauzen 

Sauzen warm: choron saus, Bordelaise saus (op basis van Bordeaux wijn) 

   

*Voor kinderen is er een aangepaste samenstelling indien gewenst. 
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Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 
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Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief hapjes:  

1x tapas plancha: olijven, 
tomaten tapenade, salami, 
serrano, coppa, kaasblokjes, 
gemarineerde scampi, hummus, 
crustini’s 

Hoorntje van filodeeg, calamares 
met dipsaus, hartige mini 
kroketjes (mix) 

Inclusief dessert:  

Chocolade Moelleux met bessen, 
fruit & munt 

OF 

Gegrilde ananas, crumble van 
meringue, karamel salé, krokant 
koekje & crème fraiche 

 

Inclusief  hapjes:  

1x tapas plancha: olijven, 
tomaten tapenade, salami, 
serrano, coppa, kaasblokjes, 
gemarineerde scampi, hummus, 
crustini’s 

Hoorntje van filodeeg, calamares 
met dipsaus, hartige mini 
kroketjes (mix) 

 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

 

 

Hopend u met deze offerte van dienst te zijn 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 

 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 

Forfaitair tarief tot 30 p. 30+ 40+ 50+ Kindertarief tot en met 12 jaar 

€ 1600 incl kinderen € 60,00 pp. € 57,00 pp. € 55,00 pp. € 12,85 pk. 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget: Volgens arrangement 
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

Chef’s Premium BBQ” 
Een gastronomische selectie van uitmuntende kwaliteit gebaseerd op specialiteiten uit alle uithoeken 

van de wereld. 

Wij presenteren u een divers aanbod dat zich onderscheidt van elke BBQ. Een selectie bekende en 
minder bekende producten met steeds een superieure smaak en een verfijnde kwaliteit. 

Geniet van deze Bourgondische selectie bestaande uit rundsvlees (Black Angus of Holstein), Lam & 
varkensvlees. 

Al ons rundsvlees heeft het label “grass-fed”. Ook ons varkensvlees geniet een zeer hoge kwaliteit  

 

We present you the Chef’s Selection. 

The meat: 

Premium Beef (+/- 1,5 a 2 kg/st),Porc Pluma, grilled porc tenderloin, Delicious American ribs, Juicy Belly 
Bacon, Crispy lam roast, BBQ Sausage, kebab skewer 

(exclusieve entrecote, Pluma van vakens, gegrild & gerookt varkenshaasje, American style ribbetjes, lang gegaard buikspek,                      
geroosterd lamsgebraad, BBQ worst, brochette) 
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Veggies: 

American coleslaw, tomato, carrots, poached peas, peaches, salad of mixed beans & sweetcorn. 

(Amerikaanse koolsla,tomaat, variatie van diverse groenten, perzik, bonensalade en mais) 

 

Sides: 

Grilled garlic bread, baked potato with onions and bacon crisps or Belgian Fries (groups min.40p). 

(Vers geroosterd lookbroodje, gebakken krielaardappel met spek en ui of frieten op aanvraag (vanaf 40p) 

Sauces: 

Mushroom-, pepper & bearnaise. (champignon-,  groene peper en bearnaise saus) 

Cold BBQ sauces & real American sauces on the side. (BBQ  sausjes en Amerikaanse sauzen) 

 

 

 

 



 
 
 

 
  
 

Offerte 

Langestraat 23 9790 Elsegem  Tel; 056/68.07.86  gsm; 0494/91.80.32 
Btw be : 0806.837.783  Vestigingsnr.; 2.173.355.175   
KBC IBAN BE 97 7380 2548 4649 (738-0254846-49) 

Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 

Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

Inclusief dessert:  

1 fruittaartje van de Chef pp  

OF 

bordje met 3 mini dessertjes 

 

Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 
Forfaitair tarief tot 30 p. 30+ 40+ 50+ Kindertarief t.e.m.12 jaar 

€ 1095 incl. kinderen € 36,50 pp. € 34,50 pp. € 32,75 pp. € 12,85 pk. 
 

Hopend u met deze offerte van dienst te zijn 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

 

  

Vertoef in de echte Amerikaanse sfeer met deze Country Style samenstelling. 
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Selection of meat: 

Big chunky steak, delicious ribs, crispy bacon, smoked sausage, chicken meat and Original Moink Balls 

(sappig stuk steak, heerlijke varkensrib, krokant gebakken spek, BBQ worst, kippenbout & Moink Balls (gerookte gehaktballetjes met spek & BBQ saus) 

Veggies: 

American coleslaw, grilled corn chunks, cucumber, country style tomato beans, sweet corn salad. 

(Amerikaanse koolsla, gegrilde stukken maiskolf, komkommer, bonen in tomatensaus, salade van zoete mais & augurk) 

Sides: 

Fresh baked bread, baked potato with onions and bacon crisps, cold potato salad with eggs & red onions, 
pasta salad flavored with green pesto and fresh tomato chunks, tortilla with cheesy dip 

(gebakken broodje, gebakken krielaardappel met spek en ui, koude aardappelsalade met ei & rode ui, salade van pasta met groene pesto en stukken 
tomaat, krokante tortilla met kaasdip) 

  

BBQ sauces and American sauces on the side. (diverse BBQ sausjes en Amerikaanse sauzen) 

  

Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 
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Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

Inclusief dessert:  

1 fruittaartje van de Chef pp  

OF 

bordje met 3 mini dessertjes 

 

Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 
Forfaitair tarief tot 30 p. 30+ 40+ 50+ Kindertarief t.e.m 12 jaar 

€1000 incl kinderen € 34,50 pp. € 31,75 pp. € 28,25 pp. € 12,85 pk. 
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Hopend u met deze offerte van dienst te zijn 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

American BBQ 

 

  

Vertoef in de echte Amerikaanse sfeer met deze smaakvolle samenstelling. 

  

 

 



 
 
 

 
  
 

Offerte 

Langestraat 23 9790 Elsegem  Tel; 056/68.07.86  gsm; 0494/91.80.32 
Btw be : 0806.837.783  Vestigingsnr.; 2.173.355.175   
KBC IBAN BE 97 7380 2548 4649 (738-0254846-49) 

 

Selection of meat: 

Beef burger, steak, delicious ribs, crispy bacon, sausage and chicken drums. 

(rundsburger, steak, heerlijke varkensrib, krokant gebakken spek, BBQ worst & kippenbout) 

Veggies: 

American coleslaw, grilled corn chunks, mixed veggie and salads, country style mixed beans. 

(Amerikaanse koolsla, gegrilde stukken maiskolf, variatie van diverse groenten, bonenmix) 

Sides: 

Burger buns, baked potato with onions and bacon crisps, pasta salad flavored with green pesto and fresh 
tomato chunks. 

(burgerbroodje,  gebakken krielaardappel met spek en ui, salade van pasta met groene pesto en stukken tomaat) 

  

BBQ sauces and American sauces on the side. (BBQ sausjes en Amerikaanse sauzen) 

 

Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 
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Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

Inclusief dessert:  

1 fruittaartje van de Chef pp  

OF 

bordje met 3 mini dessertjes 

 

Inclusief 4 hapjes:  

mini scampi brochette, mini 
tomaat-mozzarella brochet, mini 
Angus burger, kippenboutje 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 
Forfaitair bedrag tot 30 p. 30+ 40+ 50+ Kindertarief t.e.m.12 jaar 

€ 1000 incl. kinderen € 34,75 pp. € 31,75 pp. € 28,25 pp. € 12,85 pk. 
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Hopend u met deze offerte van dienst te zijn 

Uw sfeertraiteur 

Jurgen Goeteyn 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

Warme artisanale beenham 
Warme beenham voor kleine tot middelgrote groepen. 

Groentegarnituur: tomaat, vers geraspte wortelen, gepocheerde erwtjes, zomers slaatje van kool, perzik. 

Aardappelgarnituur: koude aardappelsalade met verse tuinkruiden, gebakken krielaardappel met fijne 
kruiderij, ui en gerookte spekblokjes. Frieten op aanvraag vanaf 40 pers. (vervangt andere 
aardappelgarnituren). 

Andere garnituren: penne pasta met zuiderse marinade, rijst met groene pesto en zongedroogde 
tomaatsnippers. 

Sauzen koud: mayonaise, tartaar, cocktail, ketchup 

Sauzen warm: champignon-, bearnaise-, provencaalse saus 

Voor kleine groepen tot 30 pers zijn er 3 bijkomstige formules beschikbaar. Dit is steeds een 
totaalprijs. 

 Basic = voorverpakt 
 Cosy = met alle materialen (materialen afgewassen terug, meerkost wordt aangerekend van € 50 indien niet afgewassen) 
 All inclusive = alle materialen, afwas + bediening gedurende 3 uur 
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Tarieven volgens Type arrangement Btw incl. 
Type Basic Type Cosy All inclusive extra kosten = verplaatsingskost 

€ 600  p/groep € 725 p/groep € 925 p/groep. € 1,10 p/km Heen. Terug is steeds gratis 

  

Groepen vanaf 30 personen 

Tarieven volgens groep Btw incl. 
prijzen pp 30+ 40+ 50+ Kindertarief t.e.m. 12 jaar 

  € 26,25 pp. € 25,25 pp. € 22,25 pp. € 12,85 pk. 

Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 
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Datum Feest:  
Naam klant:  
Soort feest:  
Eventueel richtbudget:  
Aantal geschatte gasten:  
Locatie:  
Contactpersoon Gsm/Vast + 
eventueel partner : 

 

Soort arrangement:  
Gewenst startuur:  
Aankomst mezelf (geschat):  

 

Omschrijving voorstel: 

Beste klant, in navolging van de door u bezorgde informatie kan ik u volgend voorstel aanbieden; 

BBQ De Luxe 
Met onze BBQ De Luxe geniet u van een superieure vleessamenstelling 

8 soorten vlees; Côte a l'os, varkenshaasje in een jasje van gerookt spek, lamskroontjes, BBQ worst, 

Ardeens gebraad, rib, brochette, gekruide kippenbout.  

Groentegarnituur: tomaat, vers geraspte wortelen, gepocheerde erwtjes, zomers slaatje van kool, perzik. 

Aardappelgarnituur: koude aardappelsalade met verse tuinkruiden, gebakken krielaardappel met fijne 
kruiderij, ui en gerookte spekblokjes. Frieten op aanvraag vanaf 40 p. (vervangt andere 
aardappelgarnituren) 

 Andere garnituren: Penne pasta met zuiderse marinade, rijst met groene pesto en zongedroogde 
tomaatsnippers. 

Sauzen koud: mayonaise, tartaar, cocktail, ketchup + tal van andere BBQ gerelateerde sauzen (+/- 10-15 
soorten) 

Sauzen warm: champignon-, bearnaise-, Bordelaise saus (op basis van Bordeaux wijn) 
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Steeds inbegrepen: 

 eigen tenten en tafels voor BBQ en buffet 
 bediening aan eigen buffet 
 gebruik van borden en bestekken (= geen afwas!) 
 alle afval wordt meegenomen 

Bijkomende kosten: 

 verplaatsingskost volgens afstand = heen = € 1,10/km, terug = GRATIS 

Opmerkingen: 

 gelieve steeds een voldoende sterk stroompunt te voorzien op max 15m van de standplaats 
 de standplaats dient minimaal 6x3m te bedragen (voor kleinere groepen) 

 

 

Conclusie: dit arrangement kan u worden aangeboden volgens het aantal werkelijk aanwezige 
volwassenen/kinderen: prijs te vinden in prijzentabel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  
 

Offerte 

Langestraat 23 9790 Elsegem  Tel; 056/68.07.86  gsm; 0494/91.80.32 
Btw be : 0806.837.783  Vestigingsnr.; 2.173.355.175   
KBC IBAN BE 97 7380 2548 4649 (738-0254846-49) 

Forfaitair bedrag geldend tot 30 p (zie prijzentabel) 

Tot 20 p incl kinderen Tot 25 p incl kinderen Tot 30 p incl kinderen 
Inclusief hapjes:  

1x tapas plancha: olijven, 
tomaten tapenade, salami, 
serrano, coppa, kaasblokjes, 
gemarineerde scampi, hummus, 
crustini’s 

Hoorntje van filodeeg, calamares 
met dipsaus, hartige mini 
kroketjes (mix) 

Inclusief dessert:  

Chocolade Moelleux met bessen, 
fruit & munt 

OF 

Gegrilde ananas, crumble van 
meringue, karamel salé, krokant 
koekje & crème fraiche 

 

Inclusief  hapjes:  

1x tapas plancha: olijven, 
tomaten tapenade, salami, 
serrano, coppa, kaasblokjes, 
gemarineerde scampi, hummus, 
crustini’s 

Hoorntje van filodeeg, calamares 
met dipsaus, hartige mini 
kroketjes (mix) 

 

 

 

Volgens forfaitair bedrag 

 

 

Hopend u met deze offerte van dienst te zijn, 

Uw sfeertraiteur, Jurgen Goeteyn 

Prijzentabel volgens groep Btw incl. 

Forfaitair tarief tot 30 p. incl 
kinderen 

30+ 40+ 50+ 
Kindertarief tot en met 12 

jaar 

€ 1325 
€ 43,75 

pp. 
€ 41,50 

pp. 
€ 38,00 

pp. 
€ 12,85 pk. 


