Waarom met Pro-Frit
1.Wij werken met verse materialen!
2. Onze wagen is gekeurd door het
F.a.v.v.
3. Wij werken niet met Personeel, dan
weten wij ook zeker dat het goed is
4.De ervaring heeft ons geleerd dat
vriendelijkheid en kwaliteit de beste
reclame is! Dat bezorgen we dan
ook onze klanten! Vriendelijke
bediening en lekker eten!
5. Onze wagen wordt steeds door
ons gepoetst en gecontroleerd,
zodat we elke nieuwsgierige blik
die onze wagen wil bekijken aan
de binnenzijde welkom is!
6. Beste Prijs/kwaliteit
7. Zuivere vetten en oliën.
8. Verse frietjes, voorgebakken
ter plaatse, of bij vorige klant!
Nooit diepvries of……
9. Wij dragen zorg voor het
milieu, we recicleren zoveel
mogelijk, werken met
duurzame producten, en
hebben zoveel mogelijk
duurzame energie!
10. wij zorgen voor een gezellige
en aangename ervaring! Voor
jong en oud. Plezier en passie in
ons werk is daar de basis van!11.
De jaren ervaring, reeds 75 Jaar
een frituristen familie! 3De
generatie!

Pro
Frit

Pro-frit

Prijslijst

Bankei 8
2490 Balen
www.pro-frit.be

Telefoon:
Steffi 0498578229
Niels 0495750317

Www.pro-frit.be

Verse bereidingen!




Stoofvlees zoals Opa en
Oma het klaarmaakte!
Tartaar, Eigen recept welk
goedgekeurd is door onze
klanten!

Kinderen onder de 10 jaar kunnen
een kids-box bekomen, wel op
aanvraag en op voorhand gemeld,
zonder extra kosten!

Formule 1 vanaf 50 pers.

€7

Goede afspraken en goed
eten = tevreden Klanten!

Friet en snacks a Volontè
-Curryworst
-Vleeskroket
-Bami (vegetarische)


Onder de 50 personen

Formule 2 vanaf 50 Pers.

Kilometervergoeding
Tot 30 km

+€2/pers.
€8

+ 30km per km

Betaling

Friet en snacks volontè

Minimaal bedrag is €300

-Curryworst / speciaal

Betaling gebeurt bij aankomst.

-Cervela

Vanaf 200 personen

-Boulet

Extra Lekkers

-Vleeskroket

€0
€2

-€0.25 p/p

Openingsuren

Huisbereid Stoofvlees

€2p/p

-Bamischijf (vegetarische)

Huisbereid Vidé

€2p/p

-Mexicano

25 tot 50 pers: 1.00u tot 1.30 u

€2p/p

-Kipcorn

50 tot 100 pers.: 1.30u tot 2.00u

Bicky Burger
Huisbereid

-Viandel

Rijstpap 150cc of
Chocomousse 150cc
Bord Mini snacks 10
stuks

Vanaf + 100 pers. 2.00u tot…….

-Kaaskroket
€3p/p
€5

Horeca, een vak a
part !

Onder de 50 personen
+€2/pers.

Telefoon:
Steffi 0498578229
Niels 0495750317

