Prijzen - Menu - Voorwaarden
Hapjes 2,00€ p.p
Meloen ham
Gekruide Kippenspiesje
Wraps met gerookte zalm en
kruidenkaas
Mozzarella en jalapenos pepers
(veggie) 1,50€
Mozzarella fingers 1,50€
Mini wrap met kip
Gevulde bladerdeeg hapje 1,00€
Kaaskroketten 1,50€
Garnaalkroketten
Ribbetjes
Gehaktballetjes met kaas
Olijven portie 1,50€
Worstenbroodje 1,50€
Gemarineerde zalm-spiesje
Tomaat garnaal glaasje
Gefrituurde garnalen
Gerookte forel toastje
Tappa bordjes
Tortilla chips 1,50€
Chicken wings 1,00€
Mini pizza 1,50€
Mini croque monsieur 1,50€

Chicken wrap menu 10,50€ p.p a
volonte
1Cheese Burger black pepper:een
ovenwarm broodje, beefburger met
Ementalkaas, pepersaus, tomaat,
augurk, ui & sla
2Bacon Burger:een ovenwarm broodje,
beefburger,cheddarkaas,bacon,bbq
saus, augurk, tomaat, ui & sla
3Veggie wrap: warme wrap , gegrilde
groenten , mosterddressing,
(kaas)tomaat,sla,ui
4Chicken wrap
Verse frietjes
Philly cheesesteak sandwich menu
11,50€ p.p a volonte :
Pulled Pork (home made): een
ovenware broodje met traag gegaard
varkensvlees vermengd met kruiden en
bbq-saus geserveerd met koolsla
Philly Cheesy Steak Sandwich: de
klassieker uit Philadelphia. Hiervoor
serveren we een sandwich met Steak
mignon waar Cheddarkaas over
versmolten wordt met paprika,
champignon en ui.
Veggie wrap : warme wrap, gegrilde
verse groenten en mosterddressing,
(kaas), tomaat en
sla
Po’Boy Scampi:warme wrap, gegrilde
scampi’s, mosterddressing, augurk,
tomaat, ui & sla,groenten
Verse frietjes

Black Angus menu a volonte
11.50€ p.p
Pulled Pork (home made): een
ovenware broodje met traag gegaard
varkensvlees vermengd met kruiden en
bbq-saus geserveerd met koolsla
Veggie wrap: warme wrap, gegrilde
verse groenten en mosterddressing,
(kaas), tomaat en sla
Black Angus Burger: ovenwarm
Broodje, Angusburger ,200g,
spek,cheddarkaas, BBQ-dressing, sla,
tomaat, augurk, ui
Chicken wrap
Verse frietjes

Zalm burger menu a volonte
11,50€ p.p
Zalmburger: warme bun, zalm,
tomaat, ui,sla,tartaar saus, kaas
Chicken wrap : warme wrap,
kippenstukjes, pepper saus,
kaastomaat, ui, augur, relish,sla
Meatballs sandwich
Groenten burger(veggie)
Verse frietjes

Pulled Pork menu a volonte 11,50€
p.p:

Chicken wrap menu 10,50€ p.p a
volonte

Drank a volonté 12,50€
Per glas:

Cheese Burger black pepper:een
ovenwarm broodje, beefburger met
Ementalkaas, pepersaus, tomaat,
augurk, ui & sla
Bacon Burger:een ovenwarm broodje,
beefburger,cheddarkaas,bacon,bbq
saus, augurk, tomaat, ui & sla
Pulled Pork (home made): een
ovenware broodje met traag gegaard
varkensvlees vermengd met kruiden en
bbq-saus geserveerd met koolsla
Veggie wrap : warme wrap, gegrilde
verse groenten en mosterddressing,
(kaas), tomaat en
sla
Po’Boy Scampi:warme wrap, gegrilde
scampi’s, mosterddressing, augurk,
tomaat, ui & sla,groenten
Verse frietjes

1Cheese Burger black pepper:een
ovenwarm broodje, beefburger met
Ementalkaas, pepersaus, tomaat,
augurk, ui & sla
2Bacon Burger:een ovenwarm broodje,
beefburger,cheddarkaas,bacon,bbq
saus, augurk, tomaat, ui & sla
3Veggie wrap: warme wrap , gegrilde
groenten , mosterddressing,
(kaas)tomaat,sla,ui
4Chicken wrap

Rode wijn 2,50€
Witte wijn 2,50€
Coca cola glas 1,00€
Cola zero 1,00€ Water/spuitwater
1,00€
Home made ice tea 1,00€
Bier 1,80€
Cava Mistingeutt 3,50€

Chickenburger menu 11,50
€ p.p a volonte
Chicken burger
Bieten Burger
Champignon burger
Veggie burger
Verse frietjes

Pasta & Burgers 11€ p.p
Bacon Burger: een ovenwarm broodje,
beefburger met bacon,Cheddar kaas, bbq
saus, augurk, tomaat, ui & sla
Pasta meatballs
Ham & kaas
Verse frietjes

Pasta Menu a volonte 10€ p.p
(Keuze uit 3 sausen)
Gehaktballetjes pasta (tomatensaus)
Kip & champignonpasta (witte saus)
Veggie pasta met groenten(witte saus)
Bolognaise pasta
Pesto pasta veggie
Spek en Kaas
Ham en Kaas

Kindermenu t.e.m 12j - 8,50€ a
volonte (keuze uit 2 gerechten
excl.frieten)
Chicken nuggtes
Fishnuggets
Hotdog
Curryworst
Burgers
Verse frietjes

Burger menu 11,50€ p.p a volonte
Lamsburger
Hawaai burger
Fish burger
Verse frietjes

Fish wrap menu 11,50€ p.p a volonte
Chili con carne wrap: warme wrap,
chili con carne, cheddarkaas,
guacamole , groeten
Veggie wrap : warme wrap, gegrilde
verse groenten en mosterddressing,
(kaas), tomaat & sla
Po’Boy Scampi:warme wrap, gegrilde
scampi’s, mosterddressing, augurk,
tomaat, ui & sla,groenten
Fish wrap: warme wrap, kabeljauw
stukjes tartaar saus, tomaat, ui,
augurkjes, wortelen, sla
Verse frietjes
Desserts
Donuts 1.50€
per stuk
Muffin 1,80€
per stuk
Carrotcake 2,00€ per stuk
Brownie 2,00 €
per stuk
Appeltaart 2,00€ per stuk
Citroentaart 2.00€ per stuk
Cheescake 2.50€ per stuk
Blondies 2,00€ per stuk
Ijs : 2,50 € (2 bollen ):
Vanille,chocolade ,aardbei,frambose….
Pannenkoeken a volonte 3,50 €
Pannenkoek 2,50 € per portie
Frambozen Taartjes 2,50€
Chocolademousse 1,50€
Pannacota 1,50€
Rijstpap 1,50€
IJSLAMMETJE VOOR
COMMUNIEFEESTEN

Desserts-buffet 6,50€ p.p incl koffie :
(alles word in kleinere porties
geserveerd)
Brownies
Donuts
Carrotcake
Lemon pie
Cheese cake
Chocolademousse
Wij serveren 3 gerechten naar keuze
a volonte (met of zonder frietjes)
11€ p,p - met verse frietjes 11,50€
1. Fish Taco’s :
Warme mais taco’s,gepaneerde vis
stukjes, romeinse sla, tomatensalsa ,ui,
avocado dressing
2. Scampi Taco’s :
Warme mais taco’s gegrilde
scampis ,romeinse sla, tomatensalsa, ui,
mosterddressing cajun
3. Pulled Pork taco’s:
Warme mais taco’s, Pulled Pork home
made ,koolsla, honing mosterddressing,
tomatensalsa, creme fresh
4. Chilli con Carne taco’s:
Warme mais taco’s , romeinse sla ,chilli
con carne ,tomatensalsa, mais, creme fresh
5. Veggie Taco’s:
Warme groenten met lichte
mosterddressing, sla, creme fresh
6. Chicken Taco’s:
Warme mais taco’s, sla, gegrilde
kippenstukjes , avocado dressing
tomatensalsa
7. Beef taco’s :
Warme mais taco’s, sla, gekruid steak
stukjes, guacamole ,tomaten salsa ,creme
fresh

Voorwaarden
Prijzen zijn exclusief BTW
Deze Formules zijn gebonden aan
voorwaarden.
Er is een minimum consumptiebedrag
van 450€
Frieten worden geserveerd met een
keuze uit 4 sausen, Mayo, Ketchup ,
Tartaar & Andalouse.
Te voorzien door de klant: 2
stroompunten onbelast 230V op Max
25m afstand.
Bijkomende vaste kost van 35€/uur
werkingskosten,.
Voor de Formules à volonté wordt de
duurtijd in samenspraak op voorhand
afgesproken in functie van het aantal
personen.
Wij voorzien bonnetjes/bandjes
zowel bij de formules per stuk als bij
de formules a volante . In ruil voor
een bonnetje krijgt men een gerecht.
Kinderen onder de 3 jaar eten gratis
mee. Graag bij een reservatie
vermelden.
Ten laatste tien dagen voor het feest
dient het aantal personen
doorgegeven te worden. Op basis
hiervan worden de inkopen gedaan
en de prijs opgemaakt. Men kan altijd
enkele consumpties bijvragen.
Annuleren van consumpties gaat niet
meer na het doorgeven van het juiste
aantal.
Er moet genoeg ruimte aanwezig zijn
om onze foodtruck te kunnen
manoevreren en te parkeren. De
minimale afmetingen zijn 2,5m breed
en 7m lengte en 3m hoogte.
Verplaatsingskosten - variabel naar
gelang de afstand.

