Transportkosten:

Voor een leuke,
lekkere hap
in een
losse sfeer
feestjes, babyborrels,
evenementen, verjaardagen,
communiefeesten, lentefeesten,
personeelsfeesten,…
De mogelijkheden van ‘Chys op wieltjes’
zijn heel ruim.
U hebt de keuze tussen een standaardformule
of een op maat gemaakt concept,
maar hebt u zelf een leuk idee
dan kunnen wij in overleg met u
een passende oplossing vinden.
U kan hiervoor vrijblijvend een offerte aanvragen.

056 37 46 73 - 0486 56 20 25
ignace.chys@telenet.be

Alle formules zijn à volonté!
‘Chys op wieltjes’
is boekbaar vanaf 50 personen (excl kinderen).
(prijs voor kleine groepen = prijs 50 pers)
Vaste kosten: 100e
(wagen, personeel, gas, frituurvet, …)
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Gratis binnen een straal van 20 km
> 20 km 0,60e /km (enkel)

Voorzieningen:

Voorzie voldoende plaats voor de mobiel.

Afmetingen:

L: 4,45m incl haak B: 2,05m
H: 2,85m
Ter plaatse heb ik een gewoon stopcontact
(220V, huisstroom) (onbelast) nodig binnen de 50m
van waar de wagen staat (friteuse werkt op gas).

Wij voorzien alles:

frietbakjes, vorkjes, servetten, vuilbak,…
Om op de openbare weg te staan
heb je in principe toelating nodig van de gemeente of politie.
De klant moet deze zelf aanvragen,
eventuele kosten zijn voor de klant.

Bij reservatie heb ik volgende gegevens nodig:

gekozen formule, aantal personen
feestadres, uw naam, adres en telefoonnr
Het definitieve aantal,
1 week voor aanvang van uw feest doorgeven.
Dit aantal wordt in rekening gebracht.
Kinderen < 3 jaar eten gratis.
Voorzie genoeg tijd om uw gasten te ontvangen en
laat de mobiel pas opengaan als iedereen aanwezig is.
De gasten schuiven allemaal aan,
vanaf het door u gekozen startuur.
Ze kunnen eten tot ze voldaan zijn.
Als we merken dat er maar weinig meer komen aanschuiven,
laten we de gasten weten dat ze indien ze dit wensen
nogmaals kunnen aanschuiven.
Nadien wordt de mobiel gesloten.
Wij blijven gemiddeld 2h ter plaatse
afhankelijk van het aantal personen.
Het belangrijkste is: iedereen zijn buikje rond!
Wij streven ernaar om steeds op tijd te zijn.
Gelieve rekening te houden dat wij bij
eventuele verkeersproblemen zoals file of overmacht
niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden
voor een mogelijke latere aankomst.

Betalingsvoorwaarden:

Bij reservatie vragen wij een voorschot van 50%
met een minimum van 200e.
De betaling van het voorschot is de bevestiging van de reservatie.
Het resterende saldo dient contant
betaald te worden na uitvoering.
Door te reserveren bent U akkoord met onze voorwaarden.
‘verantwoordelijke uitgever Ignace Chys,
niet op de openbare weg gooien’
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formule 1

formule 6

formule 11

Bakje friet+ saus naar keuze + frikandel
5,50e/pers

Bakje friet met huisbereid stoofvlees en saus
of
Bakje friet met huisbereide vol au vent en saus
of
Bakje friet met huisbereide gyros en saus
10,00e/pers

Chys op wieltjes’-apero
mini-loempia, calamares, bitterballen,
scampi’s, kaasballetjes, garnaalballetjes,
mozzarellavingers, kaas/hamballetjes,

formule 2
Bakje friet + saus naar keuze
+ frikandel en boulet
6,00e/pers

formule 3
Pistolet met verse braadworst,
gestoofde ui en saus
6,00e/pers

formule 7
Ovenkoek met warme beenham
met ijsbergsla, tomaat en saus
9,00e/pers

Indien ook frietjes gewenst: 1,00e/pers opleg

Indien ook frietjes gewenst: 1,00e/pers opleg

formule 4

formule 8

Bickyburger/cheeseburger
7,00e/pers

Paëlla
11,95e/pers

Artisanale hamburger
(verse rundsburger met ijsbergsla, tomaat, uitjes en saus)

klein bakje frietjes met saus,
kippevingers, bitterballetjes, mini-frikandelletjes
+ speelgoedje
6,00e/pers
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UITGEBREIDE FORMULES
formule 12
bakje friet + saus naar keuze + brochet,
frikandel, viandel, kaaskroket, bitterballen
7,50e/pers

formule 13

formule 9
Pitta
9,00e/pers

formule 14

formule 10

bakje friet + saus naar keuze + brochet,
frikandel, viandel, kaaskroket,
bitterballen + stoofvlees of vol au vent
15,00e/pers

9,95e/pers

KIDS

9,95e/pers

bakje friet + saus naar keuze + brochet,
frikandel, viandel, kaaskroket, bitterballen
+ bickyburger/cheeseburger
9,50e/pers

Indien ook frietjes gewenst: 1,00e/pers opleg

formule 5

Uit veiligheid wordt de frituur niet verlaten door ons.
Deze hapjes kunnen door ons op plateau’s
gelegd worden en door jullie bediend
ofwel leggen wij de hapjes op kleine plateau’tjes
die u kan op de tafels zetten tussen de gasten.

‘variatie aan croque’s
(vb: croque monsieur, croque hawaï
ardeense croque, croque mozzarella,
croque kip,…)
9,00e/pers

Overleiestraat 138 – 8530 Harelbeke
056 37 46 73 - 0486 56 20 25
www.slagerijchys.be
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