
Themastanden 

 

 Smoothiebar 

 Huurprijs smoothiebar: 150,00€ 

1 Shot (25cl.): 2,00€ 

Inclusief glaswerk en blenders 

 

 

 

 

 

 

 

 Pizzastand 

Huurprijs pizzastand: 100,00€ 

1/2 pizza: 8,00€ 

   

 

 Sushistand 

Huurprijs sushistand: 50,00€ 

1 sushi: 2,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



 Paëllastand 

Huurprijs paëllastand: 50,00€ 

1 portie (200gr.): 8,00€ 

 

 

 

 

 

 

 Retrostand 

Huurprijs stand: 100,00€ 

Aanbod: hippe mini hamburger (6 cm) met garnituur 

(kaas/gefruite ui/saus/ijsbergsla/tomaat) 

1 hamburger: 4,00€/stuk 

  

 

 

PRIJZEN THEMASTANDEN 

 

- Huurprijs stand afhankelijk van thema   

Inclusief op-en afbouw 

- Minimale afname van 100 stuks/porties 

Inclusief huur materiaal, borden en bestekken.  

Inclusief 2u dienst kok 

- Exclusief dienst kelner (aantal kelners afhankelijk van hoeveelheid personen) 

30,00€ per kelner per werkuur  

- Transportkost afhankelijk van afstand 

Deze prijzen zijn exclusief BTW 

 



 Mini brunch stand 

 

Huurprijs stand: 50,00€ (inclusief op-en afbouw) 

 

Ruim assortiment aan croissants, chocoladekoekjes, gebakken kwarteleitjes, worstjes en 

spek, parmaham, salami, mortadella, tomaat mozarella en kazen, mini quiche, 

dessertgebakjes, chocolademuffins, fruityoghurt met rode bessen, broodjes en toast, verse 

fruitsappen/koffie. (cava: supl. 3.00 €) 

 

Prijs per persoon: 

 Vanaf 25 personen: 16,00€ 

 Vanaf 50 personen: 14,00€ 

 Vanaf 75 personen: 12,00€ 

 

Inclusief huur materiaal, borden en bestekken.  

Inclusief 2u dienst kok 

Exclusief dienst bediening:  

30,00€ per kelner per werkuur  
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Walking dinner tables 

 

 Asian dinner table 

 

 

 

*decor stand: 3 lantaarn chinees/2 chinees masker/2 led spot/2 bamboe/parasol 1/ gong1 

(+ andere mogelijkheden) 

 Assortiment sushi’s met garnituur 

 Mini loempia, surimi… 

 Oosterse soep 

 Wok (live cooking) met vis of vlees 

 

 Tex mex dinner table 

 

*décor stand: 1 x houten vat / 2 x cactus / 2 x grand canyon scherm  (2 x 1 M)/ 2 led 

spot/net 1/vlag  (+ andere mogelijkheden) 

 

 Nacho's met salsa en guacamole  

 Wrap van kip, lam of rund  

 Chili con carne  

 Gegrilde pincho's (gemarineerde mini satés)  

 Mexicaanse gebakken aardappeltjes  

 Assortiment salades en sauzen 
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 Spanish dinner table 

 

 

 

*decor stand: 1 x spaanse vlag/: 2 x banaan plant / toreador pak/ led spot/ stier wand 

(+ andere mogelijkheden) 

 

 Assortiment koude tapas 

 Gazpacho (koude soep) 

 Albondiga’s  

 Patatas bravas 

 Paëlla (show cooking)  

 

 American dinner table 

 

   

 

*decor stand: 1 x valg/ 1 x beeld vogel / 1 x achtergrond wall / 1 x panel M monroe/led spot 

(+ andere mogelijkheden) 

 

 Mini luxe hambugers en hotdogs  

 Puntzak friet 

 Gefruite uiringen 

 Kippensatés  

 Salades  en sauzen 
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 Italian dinner table 

 

 

 

*decor stand: 2 standbeelden / banner/ maskers/ Italiaanse vlag  (+ andere mogelijkheden) 

 

 Carpaccio van rund 

 Vitello tonato 

 Italiaanse vleeswaren 

 3 soorten pasta’s (warm) 

 

 

 

PRIJZEN WALKING DINNER TABLES 

 

- Huurprijs stand met decor: 150,00€   

Inclusief op-en afbouw 

- Prijs per persoon: 24,00€ 

Deze prijzen zijn exclusief BTW en per persoon berekend met een minimum van 50 personen. 

Inclusief huur materiaal, borden en bestekken.  

Inclusief 2u dienst kok 

Exclusief dienst bediening: 30,00€ per kelner per werkuur (exclusief BTW) 

* 2 kelners per stand voorzien 

 

PRIJZEN DESSERTENFORMULES 

 

- Prijs dessertenassortiment: 6,00€ per persoon (assortiment van 3 soorten) 

Keuzemogelijkheden:    

mini churros met chocolade / tiramisu / chocolademousse / panna cotta / donuts / 

gebakjes / crème brûlée / fruitsla royale / profiterole 

- Prijs gepersonaliseerde ijstaart met logo : 7,00€ per persoon 
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