
Snackbuffet

Verjaardag, bedrijfsborrel, buurtfeest, jubileum of iets 
anders te vieren? Wij zorgen voor een leuk en gezellig 

snackbuffet op uw feest, op welke locatie dan ook.

Bij een Snackbuffet kunt u onbeperkt en zorgeloos 1,5 uur 
genieten een warm buffet bij ons aan de snackwagen. Hierbij 

kan het gaan om een standaard assortiment, dat bestaat uit friet, 
diverse snacks en burgers. Heeft u andere wensen, dan zijn deze 

natuurlijk ook bespreekbaar.  

Een datum in gedachte? Neem dan vrijblijvend contact op met 
ons, wij maken graag een passend voorstel. 

www.detimp.nl info@detimp.nl 05 44 35 12 69

Wat vragen wij van u?
Het enige dat wij nodig 
hebben is ruimte voor de unit 
en een stroomvoorziening. 
Over het algemeen maken 
wij gebruik van een 5-polige 
16A of 32A krachtstroom 
aansluiting. Mocht u dit niet in 
de buurt hebben, dan kunnen 
wij onze 
snackunit ook laten werken 
op een vrije 230V groep. 

Lekker, gezellig én afgestemd op jouw 
wensen. 



Prijzen 

Standaard assortiment ,1,5 uur onbeperkt snacken;
t/m 60 personen  € 550,- 
(tevens minimum bedrag)
61 tot 100 personen  € 9,20 p.p.*
101 tot 150 personen € 8,70 p.p.*
151 tot 200 personen € 8,20 p.p.*
Vanaf 201 personen  € 7,70 p.p.*

* Kinderen t/m 10 jaar: helft van de prijs

Indien de afstand naar uw locatie meer dan 25 km 
is, brengen wij reiskosten in rekening.

Assortiment
Voordat wij het snackbuffet starten zullen 
wij rondgaan met een schaal bitterballen. Dit 
wordt u door ons aangeboden. 

Standaard assortiment
• Patat zonder*
• Patat met
• Patat speciaal
• Frikandel
• Kroket
• Bamischijf*
• Kaassoufflé*
• Vietnamese loempia
• Broodje Hamburger
• Broodje Kipburger
• Broodje Frikandel
• Broodje Bamischijf*
• Broodje Kroket 

*Vegetarisch

Wilt u een extra feestelijk of luxe tintje aan uw 
feest geven? Wij hebben 2 prachtige 
foodtrucks die daar perfect voor zijn, namelijk 
de Streekbus en Streekbak.
Vraag ons naar de mogelijkheden. 

Diëten en allergieën
Indien u speciale wensen heeft met betrek-
king tot het assortiment qua ingrediënten, 
zoals glutenvrije producten of andere spe-
ciale diëten, laat ons dit dan vooraf weten. 
Wij zorgen dan voor een passende oplos-
sing zodat iedereen kan genieten van het 
snackbuffet. 

Smaakproeverij
Wilt u een keer wat anders proberen en 
genieten van onze Smaakproeverij? Dat kan. 
Bij De Timp is veel mogelijk! Nieuwsgierig 
geworden? Voor een oriënterend gesprek 
kunt u altijd vrijblijvend contact met ons 
opnemen. 


