Mookies, cookies & sweets
Dubbeekstraat 5
3200 Aarschot
0477 74 11 54 (Laura)
info@mookies.be
www.mookies.be

Infobrochure
Bedankt voor uw interesse in het concept van foodtruck Mookies, cookies & sweets.
Hieronder vindt u een overzicht van de diensten die wij kunnen aanbieden. Hopelijk tot snel!
Forfaitaire kost:
Er wordt steeds een forfaitaire kost van 150 euro aangerekend.
Hier is inbegrepen: al het nodige bestek en bordjes, afval, opkuis, de foodtruck blijf 2 uur ter
plaatse.
Per extra uur dat de foodtruck ter plaatse blijft (dit is in overleg) rekenen wij 50 euro per
startend uur.
Wij zorgen dat we min. 30 minuten voor het serveren aanwezig zijn zodat we alles kunnen
opbouwen. Dit wordt niet extra aangerekend en valt ook niet binnen de 2 uur dat we ter
plaatse blijven.
Verplaatsingskosten:
Per gereden km wordt er €0,30 aangerekend (enkel de heenreis).
Deze wordt berekend vanaf het thuisadres van Mookies. Dubbeekstraat 5, 3200 Aarschot.
Wij vragen om een minimumaantal gasten van 30 personen te hebben. Als dit er 28 zijn is dit
zeker ook nog ok.
Je hebt voor de desserten een keuze uit verschillende formules. In deze formules zitten onze
specialiteiten: Ice cream cookie sandwiches, American pancakes en/of apple pie.
Formule: schepijs €2/bol (à volenté)
Elke gast krijgt de keuze uit 7 smaken schepijs:
- Vanille
- Aardbei
- Chocolade
- Mokka
- Straciatella
- Speculaas
- Rum-rozijnen
Er worden ook toppings voorzien:
- Sprinkels (gekleurde bolletjes) (gratis)
- Chocolade saus (€0,50)
- Slagroom (0,50)
- Aardbeien (€1)
- Banaan (€1)
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Formule: cookies €7/pers (€5/kind*)
Elke gast krijgt:
1 ice cream cookie sandwich
En
Schepijs (à volenté)
Er worden ook toppings voorzien:
- Sprinkels (gekleurde bolletjes) (gratis)
- Chocolade saus (€0,50)
- Slagroom (0,50)
Bij deze formule stellen de gasten hun ice cream cookie sandwich zelf samen. De gasten
kiezen het roomijs zelf uit.
Formule: Sweets €5/pers (€3/kind*)
Elke gast krijgt:
• 1 ice cream cookie sandwich
(roomijs uit te kiezen door de gast)
Of
• 1 stuk apple pie
(met slagroom of roomijs te kiezen door de gast)
Of
• 1 portie American pancakes
(toppings: maple syrup, banana met chocoladesaus en aardbeien met witte chocolade.)
In deze formule wordt op voorhand met de gastheer/vrouw afgesproken wat de gasten
krijgen. De toppings en de smaken schepijs kunnen de gasten zelf kiezen.
Formule: Mookies (à volenté) €9/pers (€7/kind*)
Elke gast krijgt de vrije keuze uit:
• ice cream cookie sandwiches
(roomijs uit te kiezen door de gast)
• Apple pie
(met slagroom of roomijs)
• American pancakes
(toppings: maple syrup, banana met chocoladesaus en aardbeien met witte chocolade)
Bij deze formule kunnen de gasten alles zelf kiezen en samenstellen.
* kind = tot 12 jaar.
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Een dessertbuffet met een variatie van 4 verschillende desserten per persoon + schepijs kan
ook voor de prijs van 15 €/pers.
Dit dessertbuffet kan jezelf samenstellen. Je hebt de keuze uit:
- chocolademousse
- tiramisu met framboos en speculaas
- brownie
- pannacotta
- crème brûlée
- javanais
- miserable
- … (je kan zelf een suggestie doen)
Het dessertbuffet kan ook geleverd worden. Dan valt de forfaitaire kost uiteraard weg.
Al onze producten worden zelfgemaakt in de foodtruck zonder toevoeging van
bewaarmiddelen.

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten en bijzonderheden?
Vind onze facebookpagina leuk: /mookiescookiesandsweets
*De prijzen in dit document kunnen variëren.
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