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Cono Belgium – Pizzahoorntjes Foodtruck 

Serveert met de glimlach "Pizzahoorntjes" ... 
 

Hoorntjes vers pizzadeeg, gevuld met uw favoriete pizza smaken, 
gebakken in een draaiende oven. 

Uw favoriete smaak... in een nieuwe vorm! 
 

 

Easy to eat...  

Ready to go... 

 
Smaken voor de Pizzahoorntjes: 
Al onze pizzahoorntjes zijn met dagverse producten en de grootste zorg bereid!  

Margherita   tomatensaus, kaas  

Salami   tomatensaus, salami, kaas 

Hawaï    tomatensaus, ham, ananas, kaas 

BBQ-Chicken   barbecuesaus, gegrilde kip, paprika, kaas 

Sweet Chicken Curry  currysaus, gegrilde kip, maïs, ananas, kaas 

Fishi     scampisaus, zalm, garnaal, kaas 

Bolognaise   bolognaisesaus, gehakt, kaas 

Veggi-Pesto   pestosaus, champignon, tomaat, olijf, paprika, kaas  

Op aanvraag halal, glutenvrije hoorntjes en lactosevrije kaas te verkrijgen.  

 

Nagerechtjes: 

Pizzahoorntjes 
Nutella: 

• Nutella-Banaan 

• Nutella-Aardbei 

• Nutella-Nootjes 

 

Deze zoete variant wordt ter plaatse gebakken en gevuld met laagjes Nutella, 

vanillepudding en naar keuze banaan, aardbei en/of nootjes. 
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Tiramisu in een potje: 

• Oreo 

• Classic 

• Speculoos  

In een potje serveren we huisbereide tiramisu in 3 verschillende smaken. 

Schepijs in een potje: 

Keuze uit vanille, chocolade en aardbei smaak, slagroom en verschillende toppings. 

 

Onze formules: 

Formule “volgens afname” 

Uw gasten kiezen één of meer pizzahoorntjes met smaak naar hun keuze. 

U rekent op het einde af volgens de afgenomen hoeveelheid. 

Ideaal als snack en/of u met bonnetjes werkt en/of u niet het exacte aantal 

gasten kent. 

 

Formule “à volonté” 

Uw gasten eten zoveel als gewenst zodat ze meerdere smaken kunnen proeven. 

Ideaal als complete maaltijd, u een vaste prijs wilt en er niemand met honger 

mag blijven zitten. 

 

Prijzen Formule 
“volgens afname” 

Formule “à volonté” 

 volwassenen kind tem 12j* 

 

Pizzahoorntjes 
 

 

€8/hoorntje 

 

€15/volw. 

 

€10/kind 

Nagerechtjes: 
Pizzahoorntje Nutella 

Tiramisu 
Schepijs 

 

€4/stuk 

 

€6/volw. 

 

 

€4/kind 

 
*kindjes -2jaar gratis 

prijzen incl. btw! 
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Algemene voorwaarden 

 

• Minimum afname food: €400 incl. btw 

excl. opstart kosten en verplaatsingskosten 

• Opstart kosten: €150 incl. btw 

• Verplaatsingskosten: binnen een straal van 

20km rond 2800 Mechelen = gratis  

vanaf 20km €0,50/km H/T (vb. straal 50km = 30km x1€ = 30€) incl. btw 

• Duur: 2 à 3 uur  

afhankelijk van aantal personen en/of nagerechtjes kan dit uitgebreid worden 

• Te voorzien door klant: voldoende stroom 

2 afzonderlijke gewone stopcontacten op een apart circuit. 

Verharde ondergrond waar onze trailer kan opgesteld worden. 

Plek voor trailer: L4,6m x B2,1m (klep open B3,45) x H2,9m 

Indien we op de openbare weg staan, vraagt u goedkeuring aan bij uw gemeente. 

• Reservering: bij akkoord 200€ voorschot op BE63 7360 5533 2908 

De reservatie dient altijd bevestigd te worden per email en wordt pas definitief 

vastgelegd na ontvangst van het voorschot. Het voorschot wordt nooit terugbetaald. 

• Betaling: resterende bedrag betaalt u cash of met de bank app op de dag van 

event voor particulieren of binnen de week op factuur voor bedrijven 

• Wijzigingen: bij vermindering van het aantal minder dan 1 week voor event wordt 

toch het afgesproken aantal aangerekend en bij vermeerdering doen we het nodige 

om dit extra te cateren. 

• Annuleringsvoorwaarden: bij annulering minder dan 1 week voor start event 

betaalt u 100% van de offerte. Bij annulering meer dan 1 week voor het feest verliest 

u het voorschot van 200€ of verplaatst u met behoud van voorschot het feest naar 

een latere datum. 

Moest corona uw plannen doen wijzigen dan verplaatst u met behoud van voorschot 

het feest naar een latere datum of vermindert u het aantal gasten naargelang de 

maatregelen het toelaten. 

Door het voorschot te betalen gaat de klant akkoord met bovenstaande voorwaarden. 


