Mad og hjælp Toftlund

Pølsevogn og Hotdogcyklen
Til natmad, reception , Åbent hus, rejsegilde, havefest, møde, Ungdomsfest mv.

Ring og bestil tid for et personligt møde Tlf. 29 90 04 10
Forespørg online www.bestilfestmad.dk
Cvr .12705603

Hotdog ? Pøsevogn
- eller hotdogcyklen
Hotdogcyklen er populær til natmad, åbent hus, reception , møde, ungdomsfesten mv.
Cyklen kræver ikke strøm da den kører på gas , men ved mange har vi behov for en ovn til at varme
brød, så det kan gå lidt hurtigere.
I kan leve hotdogcyklen og selv lave jeres hotdog, eller bestille med en pølsemand.
Ved leje af hotdogcyklen skal man bestille pølser gennem mad og hjælp. Det er for at sikre vi ikke får
dårlig ry pga. kedelige pølser.
Vi benytter kun gode cateringpølser og mellemstore brød.
Vi kan også leverer hotdog fra en rigtig pølsevogn . Pølsevogne kræver kraftstik på stedet.
Pølsevogn leveres kun med pølsemand.
Oplyste priser er inkl. transport op til 100 km. tur retur, Yderligere km. opkræves med kr. 4,00 pr. km.
Min. 50 kuverter. Ved mindre indhent venligst et tilbud .
Endelig antal tilrettes 8 dage før festen .
Der indbetales herefter til konto 8 dage før festen , eller kontant ved udlevering af maden på dagen.
( Vi modtager ikke kort)

Der opkræves depositum kr, 1000,- for reservation af mad og hjælp efter ordreafgivelse. Depositum
fratrækkes den endelig regning, tilbagebetales ikke ved annullering af ordren.
Forespørg på gourmet menuer online her . Eller ring 29 90 04 10

http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141750/
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Ungdomsfest / havefest
Startpris kr , 2000,- inkl. hotdogmand + kr. 25,- pr. del.
Ved min. 100 personer fratrækkes start gebyr

Skal ungdomsfesten bestå af Skønne hotdog fra hotdogcyklen, og dejlige dessert
pandekager som vi tilbereder fra buﬀet ?
Vi ankommer ca.1,5 time før spisetid.
Hotdog og dessertpandekager afregnes efter forbrug pr. del 25,- pr. del .
Der betales en startpris på kr. 2000,- inkl levering op til 100 km. tur retur, samt pølsemand
max. 3 timer.
Når I er færdige med at spise hotdog, kan I spise pandekager til dessert.
Vælg 1 Dessertpandekage.
1. Pandekage med vaniljeflødeis ,
jordbærsyltetøj, chokoladesauce
2. Pandekage med Nutella, banan,
flødeskum , kokos
3. Pandekage med chokoladecreme,
appelsinmarmelade, makron , reven
appelsinskal .
4. Pandekage med frugt og skyr , banan,
granatæble, honning
Max. 3 timer . min 30 . personer
Ved mange indsætter vi ekstra personale så I kan nå at spise indenfor de 3 timer.
Forespørg online, vi opkræver ikke penge ved forespørgsel.
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/777802/
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Hotdogcyklen efter forbrug
Inkl. pølsemand, levering og returnering op til 100 km.

Vi leverer hotdogcyklen cyklen, inkl. 1 pølsemand.
Vi ankommer ca. 1 time før spisetid .
Spisetid max. 1,5 time.
Ved ønske om flere timer afregnes med kr . 300,- pr. time.
Ved mange sender vi flere hjælper med så alle kan nå og spise indenfor de 1,5 time.

Start pris inkl. transport op til 100 km. tur retur kr . 2000,- + kr. 30,- pr. hotdog som
afregnes efter forbrug.

Min. 30 personer.

Forespørg online. Der opkræves ikke penge ved forespørgsel online
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/749255/
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Hotdogcyklen natmad
Inkl. pølsmand, spis tilI er mætte, dog max 1,5 time.

VI KOMMER MED CYKLEN CA 1 TIME FØR SPISETID.
Spis hvad I kan af lækre hotdog i 1,5 time .
Tillægstimer kan bestilles kr. 300,- pr. time .
Ved mange sætter vi automatisk ekstra bemanding på cyklen, så I kan nå at spise
indenfor de 1,5 time.
Fri levering sammen med bestilling af festmenuer.
Uden hovedmenu afregnes med 4,00 pr. km fra Toftlund.

Forespørg online. Der opkræves ikke penge ved forespørgsel online.
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/749259/
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Byg selv hotdog , med hotdogcyklen
Egen afhentning og returnering .

Ønsker I selv at bygge jeres hotdog ?
Lej vores hotdog cykel uden bemanding.
I afhenter selv cyklen i vores lukkede trailer i Toftlund. ( Til almindelig kørekort.)

I betaler en lejepris og sørger selv for selv at sætte bemanding på .
Cyklen udlejes kun sammen med bestilling af vores catering / slagter pølser , på den
måde sikrer vi at hotdogcyklen ikke kommer i modvind, pga. kedelige pølser.
Der kan bestilles, brød, pølsebakker mv.
Lejepris kr. 1000,- er for 1 døgn . Ved flere døgn ring. 29 90 04 10

Forespørg online. Der opkræves ikke penge ved forespørgsel online.
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/749264/
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Pølsevogn som hovedret.
Inkl. levering og returnering op til 100 km. fra Toftlund.
Ekstra km. 4,00 pr. km.

Spis hvad I kan af :
Ristede pølser med brød .
Røde pølser med brød.
Hotdog og franske hotdogs.
Fast pris spis til i er mætte, dog I kan i max. 3 timer . Tillægstimer kr. 300,Pris inkl. levering og returnering , samt pølsemand.
Vi indsætter personale alt efter hvor mange I er så I kan nå at spise indenfor de 3
timer.
Pris op til 50 personer. kr. 5000,Fra 51 - 100 personer. kr .7000,Fra 101 - 150 personer kr. 9000,-

Ved min. 100 personer fratrækkes startgebyr.

Forespørg online. Der opkræves ikke penge ved forespørgsel online.
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/749276/
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Bøfsandwich & hotdog
Startpris kr. 2000,- inkl. levring / returnering op til 100 km.
tillægskilometer kr. 4,00 pr. km

Hovedmenu fra pølsvogn. Spis hvad I kan dog max. 3 timer.
Tillægstimer kr . 300,Ved mange sætter vi ekstra personale / vogne ind .

Startpris 2000,- min. 30 personer.

I kan vælge mellem
Hotdog
Pølser med brød
Bøfsandwich med sovs , ketchup, sennep, ristedeløg og rødbede.
Pr. person kr. 100,Ved min. 100 personer fratrækkes startgebyr

Forespørg online. Der opkræves ikke penge ved forespørgsel online.
http://www.bestilfestmad.dk/katalog/params/category/141754/item/824874/
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