
PRIJSLIJST HIEPER DE PIEPER
www.hieperdepieper.nl

De prijzen van 
Hieper de Pieper 
zijn opgebouwd uit 
drie verschillende 
onderdelen, te weten:

1. Productprijs
2. Personeelskosten
3. Reiskosten

De totale kosten zijn 
een optelsom van 
deze onderdelen. In 
deze prijslijst kunt u 
vinden wat de prijzen 
van de verschillende 
onderdelen zijn. 

Bij vragen neem gerust 
contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Michel Bruins Slot
(Mr. Hieper himself)

1. productprijs
              <500  / >500 stuks

Verse Friet ongeschild en vol vitaminen 
Friet met bionaise      
Overheerlijke biologische mayonaise 
(andere sauzen op aanvraag)     2,50 / 2,40
Friet Stoverij
Homemade stoofvlees, gestoofd in Belgisch bier, 
met mango/uien chutney en bionaise    7,50 / 7,25

homemade snacks
Vlees- of groentekroket      2,50 / 2,25

Zeewierkroket met wasabimayo     2,75 / 2,50

Bittergarnituur per 6 stuks, Vlees en/of Zeewier   5,50 / 5,25

Snack op een broodje                 + 1,05 / 1,00

Andere snacks op aanvraag

Mr Hieper’s Hete Hondjes (Hot Dog)
Scooby Doo
Uien marmelade, zuurkool en Amerikaanse mosterd  6,50 / 6,25
Laika
Witte kool, mierikswortel spread, 
krokante uitjes en gerookte mayonaise    6,50 / 6,25
Chili Chula
Chili con carne, zilveruitjes, krokantje spekblokjes,
oude kaas en lavasmayonaise     6,50 / 6,25
El Lassie
Chorizo worst, picco de gallo, guacamole, nacho’s, 
cheddar/oude kaas en koriander     6,50 / 6,25

Kommissaris Rex
Curryworst, krokante uitjes, tomatenchutney, curry en bieslook 6,50 / 6,25

BBQ/grill 
Homemade Burger met kaas & bacon    6,75 / 6,50

Vegi Burger        6,75 / 6,50 

drankjes 
Bier, soda, lemonade, wijn etc     1,50 - 4,50
Diverse drankjes, voor elke gelegenheid of gerecht het lekkerste drankje erbij!

= vegetarisch
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Contact

T: 020 261 13 27
E: boekingen@
hieperdepieper.nl 
W: www.hieperdepieper.nl
F: hieperdepieperfriet 
I: hieperdepieper

Hieper de Pieper HQ

Clarissenhof 91
1115 CC Duivendrecht

Hieper de Pieper Loods

Archangelkade 17C
1013 BE Amsterdam

Hieper de Pieper 
Deventer
Fooddock / 
Havenkwartier
Zuiderzeestraat 2
7411 MC Deventer
www.fooddock.nl

2. Personeelskosten 
Onze personeelskosten bedragen € 25,- per uur/
per persoon. Daarnaast is er een standaard opbouw- 
& afbouwtijd van 4 uur. Deze uren zijn inclusief 
voorbereidingen en reistijd. Vraag naar de mogelijkheden 
om de gerechten uit te laten serveren door hostesses 
met bellytrays!

3. Reiskosten 
Van 0-75 km, tellend vanaf de Archangelkade 17C te 
Amsterdam bedraagt € 75,- alle kilometers hierboven 
bedragen € 0,75 per km.

voorwaarden 
Hieper de Pieper behoudt zich het recht 
voor om een andere foodtruck/pieperbar/
pieperfiets vanuit ons wagenpark in te 
zetten. Uw boeking wordt pas in behandeling 
genomen na ondertekening van deze offerte. 
Bij annulering wordt 100% van deze offerte 
in rekening gebracht. Betaling geschiedt 
vooraf, uiterlijk 3 dagen voor het event dient 
de factuur te zijn voldaan. Na ondertekening 
kunnen aantallen en uren uitsluitend naar 
boven worden bijgesteld.

• Het minimum te besteden bedrag is 
€750 (ex. BTW)in het laagseizoen en  
€1000 (ex. BTW) in het hoogseizoen 
voor de pieperbar/kroketterie, exclusief 
reiskosten. Voor de VW geldt een 
minimumbedrag van €  750,- voor de 
Mercedes is dit € 1000,-

• Vanuit deze berekening wordt er vanuit 
gegaan dat er één groep 220V aanwezig 
is en het vuilnis achtergelaten kan 
worden

• Alle prijzen zijn exclusief BTW

• Wij nemen standaard 5% extra voorraad 
mee, in overleg met u kan dit beschikbaar 
worden gesteld aan de gasten

• Alle prijzen zijn voorbehouden aan 
eventuele prijswijzigingen

• Wijziging in aantallen of uren gaan op 
basis van nacalculatie.


