Touringcarbedrijf Van Gompel Bergeijk & Tilburg
Postbus 367 · 5018 AJ Tilburg
Postbus 135 · 5570 AC Bergeijk
Tel. 0497 - 576000
Tel. 013 - 5423295
www.vangompel.nl
info@vangompel.nl
Touringcarbedrijf Van gompel biedt een uitgebreid assortiment aan mogelijkheden voor catering in de touringcars.
Koffie / thee pakket € 47,50
• 80 sachets koffie
• 20 tea for one
• supplement suiker / creamer
• roerstaafjes, 100 bekers

Frisdranken € 25,-- per tray van 24 stuks keuze uit:
• blikjes Coca Cola ( 33 cl.
• blikjes Fanta 33 cl.
• blikjes Sprite 33 cl.
• flesjes Spa Reine of Naturel 50 cl.

Koffiekoekjes pakket € 25,- per 150 stuks keuze uit:
• Bonte mix koekjes
• Koekjesmelange

Fristi / Chocomel € 23,- per tray van 24 stuks keuze uit:
• pakjes Fristi 20 cl.
• pakjes Chocomel 20 cl.

Bier € 30,- per tray van 24 stuks keuze uit:
• blikjes A- merk bier 33 cl.

Wijnpakket € 65,- per 24 stuks keuze uit:
• 24 x rode wijn 25 cl.
• 24 x witte wijn 25 cl.
(inclusief 40 plastic wijnglaasjes)

Chocolade pakket € 25,- per:
• 36 x Rolo
• 32 x Snickers
• 32 x Mars
• 36 x Lion

Snack pakket € 17,- per:
•12 x 60 gram pinda’s Duyvis
•20 chips Naturel Croky
•20 chips Bolognese Croky
•20 chips Paprika Croky
•24 chips Hamka’s Smiths
•24 chips Wokkels Smiths

Gevulde koeken pakket € 35,- per 40 stuks
• Per stuk verpakte gevulde koeken
Gezond pakket I € 50,- per 50 stuks vers fruit
• Diverse stuks fruit

Snoepzakje € 40,- per 60 stuks
•60 x 75 gr Kindermix Haribo

Gezond pakket II € 30,• 50 mandarijnen
Budget lunch/ontbijtpakket € 5,-- per stuk
• 1 broodje jonge kaas
• 1 broodje achterham
• 1 stuks fruit naar seizoen
Minimaal 20 pakketten per levering

Super Lunchpakket € 7,50 per stuk
• 1 broodje jonge kaas
• 1 broodje achterham
• 1 krentenbol met boter
• 1 pakje jus of appelsap
• 1 stuks fruit naar seizoen
• 1 Mars/Snicker
Minimaal 20 pakketten per levering

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Hoe werkt het:
Bestellingen uiterlijk tot 5 werkdagen voor vertrek.
Wordt verkocht per hele pakketten, overschot mag u aan het einde van de rit meenemen.
In overleg zijn andere regelingen mogelijk!
Betaling achteraf op BTW nota’s.
U kunt dit telefonisch of per mail bestellen.

