


Poké Poké Bowls

Catering '21-22

Poké Poké Bowls op je event? Yum!

 

� mail naar hello@pokepokebowls.com

maak een boeking op www. pokepokebowls.com

Alle voorwaarden en prijzen in dit document kunnen veranderen. Check

www.pokepokebowls.com voor de recentste info.

http://www.pokepokebowls.com/
http://www.pokepoke.be/cateringformules


met onze uniek gedecoreerde foodtruck is je locatie in 1 klap origineel aangekleed

gezonde en lekkere Poké Poké Bowls

hartelijk en gemotiveerd personeel voor een vlotte bediening

2 uur service (meer is mogelijk indien gewenst)

we voorzien ecologisch verantwoorde kommetjes, bestek, chopsticks en servetten

Startkost van €150 (dit bedrag dekt onze administratieve kosten, verzekering, attesten,

etc.)

verplaatsingskost van €1 per km, heen en terug naar je locatie

6% btw

Wat is er inbegrepen?

 Wat is er niet inbegrepen?

De RECEPTIE formule is geschikt voor de kleine honger op

een huwelijksreceptie of feestelijke opening van een

winkel. Ook wanneer je meerdere foodtrucks op een event

uitnodigt is dit een leuke cateringformule. We serveren één

MEDIUM portie per persoon, de gasten kiezen zelf uit het

menu. 

 

Vanaf 100 personen

Prijs: €12 /persoon

Receptie Formule



met onze uniek gedecoreerde foodtruck is je locatie in 1 klap origineel aangekleed

gezonde en lekkere Poké Poké Bowls

hartelijk en gemotiveerd personeel voor een vlotte bediening

2 uur service (meer is mogelijk indien gewenst)

we voorzien ecologisch verantwoorde kommetjes, bestek, chopsticks en servetten

Startkost van €150 (dit bedrag dekt onze administratieve kosten, verzekering, attesten,

etc.)

verplaatsingskost van €1 per km, heen en terug naar je locatie

6% btw

Wat is er inbegrepen?

 Wat is er niet inbegrepen?

Lunch Formule

De LUNCH formule is de ideale formule voor een makkelijke,

snelle en volledige maaltijd tijdens een lunchmeeting,

workshop of verjaardagsfeest. We serveren één LARGE

portie per persoon, de gasten kiezen zelf uit het menu.

 

         Vanaf 30 personen             Vanaf 50 personen

         Prijs: €16 /persoon               Prijs: €15 /persoon

 

 

 

 



gezonde en lekkere Poké Poké Bowls

we voorzien ecologisch verantwoorde kommetjes, bestek, chopsticks en servetten

 

verplaatsingskost van €1 per km, heen en terug naar je locatie

6% btw

Wat is er inbegrepen?

 Wat is er niet inbegrepen?

Ready-to-eat formule

De READY-TO-EAT formule is als er minder tijd of plaats is

voor een foodtruck. De bowls worden kant-en-klaar geleverd

op locatie.

 

 Min 30 personen, max 75 personen

Prijs: €16 /persoon

 


