PARTY FORMULE !!!
Pita/Kebab party
(vanaf 4 pers.)

€ 15,50/p.p.

Dit is natuurlijk voor niemand
onbekend. Wij hebben hiervoor echte
kebab reepjes gemaakt. Dit vullen we
aan met de typische shoarma reepjes
en onze kipgyros. Met de garnituur
en sauzen kan je ook hierbij iedere
combinatie maken. Voor het vlees
leveren wij een grillplaat mee die u op
tafel kan plaatsen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pittabroodjes
Kebabbrood
Pitavlees
Kebabvlees
Kipgyros
Groene pepers
Bicky ajuin
Ananas
Geraspte
wortelen
Tomatenreepjes

Toestel
Borg

–
–
–
–
–
–
–
–

Komkommer
Paprika blokjes
Sla
Ajuin reepjes
Barbecuesaus
Cocktailsaus
Pikantesaus
Looksaus

(mayonaise en ketchup
geven we er niet bij
omdat iedereen dit
thuis heeft)

Mexicaanse wrapsparty
(vanaf 4 pers.)

Ga de toer op van Mexicaanse fastfood. Maak je
eigen wraps zacht gekruid of wat pittiger aan
u de keuze . We leveren 5 mexicaans getinde
gerechten en ook hier weer een zeer ruim
assortiment van bijgerechten.
Deze kan u in kleine pannetjes op tafel
opwarmen, ook de wraps verwarm je op het
zelfde toestel. Natuurlijk is er ook tortilla chips
met bijhorende dip bij om het feest te starten.
Tortilla chips met
– Pittige gehaktreepjes
dipsaus
– Kip zoetzuur
– 8 wraps per pers
– Grillworstmaantjes
– Chili con carne
met sausje
– Mexikaansstoofpotje
Bovenstaande gerechtjes zijn bereid en dienen
enkel nog opgewarmd te worden.
–

–
–
–
–

€ 10,00 huur
€ 25,00

(Deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug
brengt.)

€ 15,50/p.p.

–

Groene pepers
Bicky ajuin
Ananas blokjes
Geraspte wortelen
Tomatenblokjes

Toestel
Borg

–
–
–
–
–

Ajuin reepjes
Maïs
Komkommer
Paprika
Sla
€ 10,00 huur
€ 50,00

(Deze krijgt u terug als u de toestellen proper terug brengt.)
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