Book din egen pølsevogn
HOTDOG PÅ MENUEN

PRISER

Om du har jubilæum, rejsegilde, bryllup,
havefest, fødselsdag, vejfest, reception
eller anden festivitas, så vil mad fra pølsevogn altid være populært.

Prisen er inkl. kørsel i en radius af 50
km. Fra Stauning / Skjern. Uden tor
radius opkræves der 5 kr. pr km. Der
opkræves bro/færge gebyr til Sjælland

HVORDAN, HVOR LÆNGE, HVOR
MEGET?

Hvis der spises mere end pakken indeholder, koster det 25 kr. pr. enhed for
alm. sortiment og for udvidet sortiment.

Prøv noget nyt: Book en pølsevogn til
dit næste arrangement eller fest’

Ring 97369260 og book din pølse-vogn.
Du har mange forskellige muligheder
for, hvordan du kan bespise dine gæster.
Er der noget i sortimentet, du gerne vil
have byttet ud. Pommesfrites, bøfsandwich eller Ribbensandwich, så er vi
fleksible med hensyn til dine ønsker og
behov - spørg os!

Alle priser er ekskl. moms.
Prisen er inkl. en pølsemand.

DRIKKEVARER

Vi har mulighed for at tage drikkevarer
med efter dit ønske. Ligeledes kan vi
tage de tomme flasker med igen.
Flaske øl:
Royal Pilsner, Royal Classic 33cl
Pr. flaske kr. 15,Sodavand 33 cl i glas
Pr. glas kr. 12,Alle slags kildevand på flaske:
Pr. flaske kr. 10,Cocio i 40 cl flaske:
Pr. flaske kr. 15,-

RESTAURANT

Stauning Havn
Strandvejen 31 • 6900 Skjern • Tlf. 9736 9260 • info@stauninghavn.com • www.stauninghavn.com

ALM. PAKKE - 7.500 KR. (DAG)

Leje af pølsevogn og servering i op til 2 timer. Inkl. 200 enheder
(ekstra 25,- kr. pr. stk.)
Sortiment:
Rød pølse m/ brød, ristet pølse m/ brød, rød hotdog, ristet hotdog, fransk hotdog,
kylling pølse m/ brød og kylling hotdog.

ALM. PAKKE MED UDVIDET SORTIMENT 8.500 KR.

Endvidere:
Frankfurter, medister, rød knækpølse, frankfurter i svøb, ristet pølse i svøb og rød
knækpølse i svøb.

STOR PAKKE- 14.000 KR. (DAG)

Leje af pølsevogn og servering i op til 2 timer. Inkl. 500 enheder
(ekstra 25,- kr. pr. stk.)
Sortiment:
Rød pølse m/ brød, ristet pølse m/ brød, rød hotdog, ristet hotdog, fransk hotdog,
kylling pølse m/ brød og kylling hotdog.

STOR PAKKE MED UDVIDET SORTIMENT 16.000 KR.

Leje af pølsevogn og servering i op til 2 timer. Inkl. 500 enheder
(ekstra 25,- kr. pr. stk.)
Endvidere:
Frankfurter, medister, rød knækpølse, frankfurter i svøb, ristet pølse i svøb og rød
knækpølse i svøb.

NATMADS PAKKE (AFTEN-NAT) 3.500 KR. + KUVERT PRIS 69,- KR.
Vi kommer med vognen og sørger for alt.

Sortiment:
Rød pølse m/ brød, ristet pølse m/ brød, rød hotdog, ristet hotdog, fransk hotdog,
kylling pølse m/ brød og kylling hotdog.
Min. omsætning 6.000 kr. (inkl. startgebyr)
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