
 

 

 
 

 

OFFERTE AANVRAAG / BOEKING 
 

Naam ..................................................................... 
 

............................................................................... 

Adres ..................................................................... 

............................................................................... 
 

............................................................................... 
Datum van het feest ............................................... 

Feestadres ............................................................. 

............................................................................... 

Aantal verwachte volwassenen .............................. 

Aantal verwachte kids .......................................... 

KEUZE Formule 1 

Formule 2 
 

Luxe formule 

Nagerecht 

Saté 

Broodjes 
 

Gewenst uur van 

eten................................................. 

Gsmnr.................................................................... 

Het aantal personen kan tot 48 uur voor t feest 

aangepast worden. 

Het doorgegeven aantal wordt afgerekend. 

 
Ons adres 

 

Bankei 8 
 

2490 Balen 
 

T 0498 10 55 24 

 

 

 
Alle voorstellen zijn altijd welkom. 

 

 
Wij wensen jullie een smakelijk en prettig feest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pro-Frit 

Mario & Anja 

0498 10 55 24 

www.pro-frit.be 

 

 



 
 

 
 

FORMULE 1 
frit en snacks à volonté 
- curryworst 
- bamischijf 
- vleeskroket 
- mexicano € 6.00 / pers 

met stoofvlees € 8.00 / pers 
met stoofvlees en vide € 9.00 / pers 
onder de 50 personen + € 2.00 / pers 
onder de 25 personen + € 3.00 / pers 

 
 

 

FORM2 
frit en snacks à volonté 
- curryworst / special 
- cervela 
- boulet 
- vleeskroket 
- kaaskroket 
- bamischijf 
- mexicano 
- kipcorn 
- viandel € 7.00 / pers 

met stoofvlees € 9.00 / pers 
met stoofvlees en vide € 10.00 / pers 
onder de 50 personen + € 2.00 / pers 
onder de 25 personen + € 3.00 / pers 

 

 
 

LUXE FORMULE 
 

vanaf 30 personen 
VOORGERECHT: 

kaas - of garnaalkroket of gemengde hapjes 
HOOFDGERECHT 

aardappelkroketten, fritten, 
stoofvlees, vidé en goulash 

NAGERECHT 
keuze uit rijstpap of choco mousse 

€ 15.00 / pers 
 

 
 

PRIJSLIJST 
Koude schotel hesp € 5.00 
Halve kip + curry saus + frit € 10.00 
Saté 135g of  kabeljauwstick € 3.00 
Hamburger ajuin + saus € 3.50 
Braadworst € 4.00 
Broodje mexicano € 4.00 
Bicky burger € 4.00 
Rijstpap / Chocomousse € 3.00 
 
 

OPENINGSUREN 
tot 25 pers: 1.00 uur 
25 tot 50 pers: 1.00uur -1.30 uur 
50 tot 100 pers: 1.30uur -2.00 uur 
vanaf 100 pers: 2.00uur -3.00 uur 
 
BETALINGEN 
Betaling gebeurt bij aankomst van onze mo- 
biel, zo moeten we de feestvierders 
niet storen. 
 
 
KORTINGEN 
feest vanaf 150 personen - € 0.25 
feest vanaf 200 personen - € 0.50 
 
 
CONTACT 
Heeft u nog vragen? bel ons op 0498 10 55 24 
of stuur een email via www.ennekens.be 
 
 
 

 

Stoofvlees, tartaarsaus,  chocomousse, 

rijstpap zijn eigen bereidingen.  

Wij werken alleen met 

verse fritten. 

Prijzen zijn excl. 6 % btw 

Wij vragen geen Km (+-30km)vergoeding , startgeld , wagen vergoeding , personeelskosten of 

dergelijke verborgen kosten !  Aantal  gasten x gekozen formule = prijs te betalen ! 

Wij zijn de 3de 

generatie frituristen 

in onze familie  ! 

 


