Afrikaanse_catering
Afrikaanse Catering
Zoek je een Afrikaanse catering voor je evenement, bedrijfsfeest, verjaardagsfeest,
schoolfeest of iets anders; laat ons voor jouw gasten een lekkere Afrikaanse maaltijd
verzorgen. Heb je specifieke wensen? Voor ons is het een uitdaging om deze optimaal in
vervulling te laten gaan. Behalve Afrikaanse buffetten, verzorgen we ook Afrikaanse hapjes.
We hebben ruim acht jaar ervaring met de Afrikaanse keuken waarmee we jouw gasten de
lekkerste, originele Afrikaanse recepten kunnen laten proeven. Door het gebruik van verse
Afrikaanse kruiden en producten beleef je een complete culinaire ontdekkingsreis door
Afrika.
Onze Afrikaansecatering kan worden verzorgd op een zelf gekozen locatie of gewoon
gezellig bij je thuis, dat is voor ons geen enkel probleem. Dit geldt zowel voor Nederland als
voor België. Onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten vanaf Antwerpen.
Wil je je gasten verrassen met een originele catering uit Afrika, dan hebben wij alles in huis
om dit voor jou, je collega's, vrienden, familie of kennissen te verzorgen. Doe het eens
anders dan anders! Wij helpen je graag om een geschikt Afrikaans buffet of Afrikaanse
hapjes te maken voor je evenement in Afrikaanse sfeer.
Het Afrikaanse-buffeten
Culinaire verassingen – Afrikaanse soep – authentieke Afrikaanse gerechten = Afrikaanse
diner!
Afrika is een continent met veel culinaire verrassingen voor mensen die nieuwsgierig zijn.
Het is toch leuk om een keertje op de Afrikaanse wijze te eten en Afrikaanse drank te
proeven? Je wordt ontvangen met een glas bisap en een djembefolahelm, ons buffet begint
met een lekkere rijk gevulde pompoensoep als voorgerecht en daarna komt het
hoofdgerecht: gebakken tilapiafilet, rundvlees in saus, gegrilde kippenbouten, zoete
aardappel uit de oven met balsamico, bruine rijst met lamsvlees, witte rijst met groenten,
groenteschotel met kokosmelk, goed gevulde salade en als nagerecht krijg je een exotische
fruitsalade. Je kan kiezen uit diverse Afrikaanse biersoorten, gedronken uit een kalebas of
kokosnoot. Kortom: we zorgen ervoor dat je je in een exotisch oord waant.
Prijs p.p. €27,50
Prijsopbouw en kortingen
Prijs
Wij hanteren voor alle catering op locatie dezelfde prijsopbouw:
Groep tot 18 personen: starttarief
Groep van 18-40 personen: starttarief plus prijs per persoon boven de 18 gasten
Groep > 40 personen: aangepaste tarieven op aanvraag
Onze tarieven zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten vanaf Antwerpen.
Korting

Bij afname van Afrikaanse catering en Afrikaanse optredens na elkaar hanteren wij een
korting van 10% op de Afrikaanse optreden.

Aanvragen van een offerte voor Afrikaanse catering:
Een vrijblijvende offerte kan je aanvragen door het contactformulier onderaan de pagina zo volledig
mogelijk in te vullen.
Ook als een aantal onderwerpen nog niet bekend zijn, vermeld dat dan ook, zodat wij daar rekening
mee kunnen houden. Voor een efficiënte afhandeling vragen wij je om de gewenste catering, je
naam, e-mailadres en telefoonnummer zorgvuldig in te vullen.
We streven er naar om binnen 5 werkdagen te reageren
* je contactformulier wordt gestuurd naar saly.djiba@hotmail.com
Standaard procedure
Na ontvangst van je ingevulde contactformulier stellen wij de offerte op. Je ontvangt deze op
het e-mail adres dat je hebt ingevuld. Als je akkoord gaat met de offerte stuur je een email
terug met je bevestiging en eventuele aanpassingen. Er volgt dan een tussentijdse
bevestiging, waarna wij cateraar gaan reserveren. Zodra wij van een bevestiging hebben
ontvangen volgt de definitieve bevestiging, vergezeld van de digitale factuur.
Let op: wij beschouwen de reservering als definitief als de betaling op onze rekening is
bijgeschreven. Onderaan de factuur vind je de uiterste betaaldatum.
Last Minute
Een aanvraag van een catering die binnen 2 dagen moet plaatsvinden heeft een aangepaste
procedure. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op tijdens werkdagen tussen 10.00 en
16.00 uur of per sms onder vermelding van:
De gewenste datum van de catering
Welk type catering
De gewenste aanvangstijd
Het aantal deelnemers
De stad waar de catering moet plaatsvinden
Wel of niet een eigen locatie ter beschikking?
Het telefoonnummer of email adres waar we je kunnen bereiken
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Onze boekings- en annuleringsvoorwaarden
De bevestiging is bindend voor het minimale aantal deelnemers
Er wordt geen restitutie verleend bij annulering van het aantal deelnemers na verzending van
de bevestiging en digitale factuur
Eventuele extra deelnemers kunnen uiterlijk 2 [werk]dagen van tevoren nog aangemeld
worden via email
Pas na tijdige ontvangst van de betaling is de reservering definitief
Betaling dient plaats te vinden voor de uiterste betaaldatum die je vindt onderaan onze
factuur

Zolang je betaling niet is bijgeschreven op onze rekening, behouden wij ons het recht voor
om indien noodzakelijk tijdstippen, programma of locatie te wijzigen
Voor annulering: klik op: annuleringsvoorwaarden.

