
Onze Snackers foodtruck met de meest verse frites en heerlijke 

snacks, sappige saté en goddelijke Snackers burgers komt naar 

jou toe! Heb je een super vet schuurfeest, gezellige verjaardag, 

bruiloft, bedrijfsfeest, buurtfeest of gewoon wat te vieren? De 

Snackers foodtruck is graag aanwezig om iedereen te voorzien 

van een culinaire vette hap! 

Onze foodtruck is van alle gemakken voorzien en vraagt alleen een redelijke vlakke plek 

en 1 stekker voor in een 220v stopcontact, voor de rest zorgen wij.  Onze frites maken 

wij elke dag vers van de beste aardappelen en bakken wij met stukjes schil er nog aan in 

100% premium plantaardige frituurolie. In de AD fritestest is onze verse frites 3 jaar op rij 

bekroond met een dikke 9. Alle snacks en sauzen zijn uiteraard van bekende A-merken. 

Naast onze frites en snacks staan wij bij Snackers ook bekend om onze heerlijk malse 

kipsaté en Snackers burgers welke wij uiteraard vers bereiden op de bakplaat.

FEEST OF PARTIJ? 
WIJ ZIJN ERBIJ!

www.snackersfastfood.com



Een heerlijke verse frites met een snack 
naar keuze (keuze uit frikandel, kroket, 
kaassouffle en kipcorn). Wij nemen als 
sauzen mayonaise, curry, ketchup en 
pindasaus mee.

50 tot 99 personen   6,95 
100 tot 149 personen   6,50 
150 tot 199 personen   6,00
Vanaf 200 personen   5,50

Een heerlijke verse frites met een 
échte Snackers Burger. Deze burger 
is gemaakt van 125 gram 100% vers 
rundvlees en word geserveerd op een 
vers getoast sesambroodje met de 
Snackers saus, slamelange, tomaat, 
ui en augurk en voorzien wij indien ge-
wenst van cheddarkaas, bacon en een 
gebakken eitje. Wij nemen als sau-
zen mayonaise, curry, ketchup en pin-
dasaus mee.

50 tot 99 personen   10,95  
100 tot 149 personen   9,95  
150 tot 199 personen   9,50
Vanaf 200 personen   9,00

Wilt u alleen onze heerlijke verse frites 
op locatie? Wij nemen als sauzen ma-
yonaise, curry, ketchup en pindasaus 
mee.

100 tot 149 personen  3,50 
150 tot 249 personen  3,25 
Vanaf 250 personen  3,00

Een heerlijke verse frites met malse 
kipsaté vers van de bakplaat. De kip-
saté bestaat uit 3 stokjes met ruim 50 
gram kipfilet per stokje en word geser-
veerd met pindasaus gefruite uitjes en 
atjar. Wij nemen als sauzen mayonai-
se, curry, ketchup en pindasaus mee.

50 tot 99 personen   10,95 
100 tot 149 personen   9,95
150 tot 199 personen   9,50 
Vanaf 200 personen   9,00

Heeft u toch andere wensen? Neem dan contact met ons op en vertel ons wat jouw ultieme 
wens is en dan maken wij hier een passende offerte voor!

Voor pakketten ‘A, B en C’ is de prijs voor 50 personen het minimale bedrag waarvoor de truck 
voorrijdt. Voor pakket ‘D’ is dit 100 personen. Op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17:00 en 
20:00 uur vragen wij een bijdrage van 50,- euro aan voorrijdkosten.

Binnen het Westland rekenen wij geen reiskosten, hierbuiten rekenen wij 0,50 ct per kilometer 
voor de heen en terugreis gerekend vanaf De Lier.  Wilt u dat wij tot na 24:00 uur aanwezig blij-
ven/zijn op uw feestje dan vragen wij hier een toeslag voor van 75,- euro per aangebroken uur.

PAKKET A PAKKET B

PAKKET D

Voorwaarden

PAKKET c


