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Apero
FORMULE

3 apero hapjes voor 4 €/persoon
5 apero hapjes, voor 7 €/persoon
KEUZE uit oa : kipsaté
scampiballetje,loempia,viscake,kipcake
dimsum,scampi in tempura ,..
----------------

Siam
FORMULE

Kleine portie van de gerechten op de
bijgevoegde lijst om de mensen meerdere
gerechten te laten proeven
5 €/gerecht/persoon
PROMO:
3 Gerechten: 12€

One Dish
FORMULE

1 volwaardige schotel te kiezen uit
bijgevoegde lijst van gerechten aan
9 €/persoon
Max 3 verschillende gerechten

Buffet
FORMULE

Aantal gerechten in buffetvorm
met keuze uit bijgevoegde lijst van
gerechten
3 gerechten= 15€/persoon
4gerechten= 19€/persoon

Forfaitaire opstartkost : 100 € excl Btw 21% +
verplaatsingskosten : 0,8 €/km vanaf Begijnendijk(alleen heen)
Minimum bestelling 600 euro Vlaams Brabant( tot Brussel) , Limburg en Antwerpen; andere 800 euro
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Gerechten
Soepen

1.Tom Yam Kung. Thaise soep met scampi’s, paddestoelen, Thaise kruiden en geroosterde chilisaus.
(niet in formule Apero en Siam)
2.Tom Yam Kai Thaise soep met kip, paddestoelen, Thaise kruiden( niet in apero en siam )
3.Kiow Nam Gevulde wontonsoep met varkensgehakt, bouillon en groenten (niet in apero en Siam)

Hoofdgerechten
4.Kai Phad King Gebakken kipfilet met gember en paddenstoelen.
5.Kaeng Kari Kai Kipfilet met gele curry, kokosmelk en aardappelen.
6.Phad Thai Moo Gebakken noedels met varkensvlees, ei, pinda en sojascheuten.
7.Kaeng Kiew Waan Nua Rundvlees met groene curry, kokosmelk en groenten.
8.Kung Phad Pong Kari Gebakken scampi’s met geel curry poeder en selder.
9.Kauw Phad Gebakken rijst met , ei, lenteajuin.
10.Phad Med Mamuang Kai Gebakken kipfilet met cashewnootjes en groenten.
11.Phad Priew Waan Moo Roergebakken varkensvlees met groenten in zoetzure saus.
12.Kaeng Panaeng Nua Rundvlees met panaeng currypasta en kokosmelk.
13.Phad Priew Waan Kung Gebakken scampi’s met groenten in zoetzure saus.
14.Phad Thai Touw Hu. Gebakken noedels met tofu, eieren, pinda’s en sojascheuten.
15.Masaman Nua Kai Oud Thais recept met kip, aardappelen, pinda’s, masaman curry en kokosmelk.
16.Kauw Man Kai Tom Kip en rijst gekookt in een gember bouillonovergoten door een gembersausje
(niet in buffet formule)
17.Kwoue Tiauw Moo. Thaise noedelsoup met varken en soja( enkel in formule one dish )
18.Kauw Man Kai Tod Kip met een krokant jasje met rijst en een zoete chili saus ( niet in buffet
formule )=ONZE FESTIVAL TOPPER

Desserten

19.Kleefrijst met mango en een ijsbolletje
20.Gegrilde banaan met kokos karamel saus en een ijsbolletje
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Algemene voorwaarden
Door deze offerte te aanvaarden is de klant akkoord met onderstaande voorwaarden:
MINIMUM BESTELLING ETEN : 600€( Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant tot Brussel), andere
provincies = 800 euro (zonder opstartkost en verplaatsingsonkosten )
FORFAITAIRE OPSTARTKOST : 100 €( werkuren, gas en reiniging,…) .
VERPLAATSINGSONKOSTEN : 0,8 €/km ( tot 20 km gratis )alleen heen
PERSONEEL Meer dan 35 personen extra personeelkost a 35€/u Personeel serveert vanuit de foodtruck. .
INBEGREPEN
* Bio-afbreekbaar bestek, bordjes & servetjes.
* Afvalbak en -verwerking
NIET INBEGREPEN
* Extra materiaal : porselein ,tafels, stoelen,tenten ,...
* BTW-tarief (6% & 12%&21%)
TE VOORZIEN DOOR DE KLANT
*Voldoende stroomvoorziening voor onze foodtruck ( min 2 afzonderlijke stroomkringen,220V 16A) .
* Locatie en vrije werkplek: - verharde horizontale ondergrond.
* mogelijkheid tot snelle opbouw en afbraak van foodstanden/foodtruck .
* foodtruck afmetingen min hoogte 3,2 m hoogte en 2,2m breedte (open laadklep 4m),6,9 m lang .
* bij meer dan 75 personen catering kunnen we een aftapplaats(kraantje) nodig voor stromend water.
BETALING & ANNULERING
* Betaling ten laatste 1 week na het evenement.
* Annuleringsvoorwaarden : 50% te betalen een maand voor evenement , 100% te betalen tot 7 dagen voor
start evenement.
*50 % voorschot te storten op rekening nummer bij goedkeuring offerte ;bij niet betaling van voorschot
word er niet gestart alsook niet in onze agenda gezet
.
*Bij wijziging(minder ) van het aantal personen minder dan 5 dagen voor het evenement zal toch de
afgesproken prijs in de offerte betaald moeten worden . Bij meer personen zal het nodige gedaan worden om
deze extra personen te cateren eventueel alternatief menu en zullen deze doorgerekend worden aan
afgesproken prijs /persoon .
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