Streetfood
B2B

Feel the (work) vibe...
Ons B2B aanbod is afgestemd op elk moment van de (werk)-dag.
Of het nu een snelle lunch is, een personeelsfeest, een receptie of een
gezellige after-work... Voor ieder event een passend concept!
Onze concepten omvatten steeds alle nodige dispo, servetten en bediening
vanuit de foodtruck.
Bovendien nemen we na afloop alles van afval terug mee en zal je enkel aan
de tevreden werknemers merken, dat wij zijn langsgeweest!

4 Concepten, ontdek jouw ideale oplossing...

Veggie & Halal mogelijk!
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'The perfect lunch''
Eén volwaardig gerecht met drankje
ideaal als snelle lunch/maaltijd:
Broodje Köfte

Gourmet Burger

Turkse streetfood op z'n best!

De topper op elk event!

100% typisch gekruid rundsvlees sla - tomaat - rode ui - home made
dressings: look - mediterraans half pikant

100% rundsvlees - cheese - bacon sla - tomaat - rode ui - burgersauzen

Penne Bowl

Gourmet Pita

Pasta op z'n best!

Een klassieker in een vernieuwd jasje!

Penne - kippenblokjes - courgette rode en gele paprika - emmentalkaas parmezaanse kaas - brood

Kalkoenpita - koolsla - gebakken
paprika met rode ui - fetakaas home made dressings: look cocktail - half pikant

Souvlaki Bowl
Griekse souvlaki's in lekkere bowl vorm!

Souvlaki's van kip - bulgur herdersalade - tzatziki - brood

€ 18 pp voor goepen vanaf 80 personen
(Kleinere groepen mogelijk mits supplement)

'The perfect lunch'
= inclusief 1 frisdrank per persoon

coca cola - cola zero fanta - plat water
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'Streetfood Complete'
Geniet gedurende 2u onbeperkt van
1 of 2 soorten streetfood met keuze uit:

Broodje Souvlaki

Gourmet Burger

Griekse souvlaki's in een kraakvers broodje!

De topper op elk feest!

Souvlaki's van kip - sla - tomaat rode ui - fetakaas - home made
dressings: tzatziki - look

100% rundsvlees - cheese - bacon - sla tomaat - rode ui - burgersauzen

Broodje Köfte

Gourmet Pita

Turkse streetfood op z'n best!

Een klassieker in een vernieuwd jasje!

100% typisch gekruid rundsvlees sla - tomaat - rode ui - home made
dressings: look - mediterraans half pikante

Kalkoenpita - koolsla - gebakken
paprika met rode ui - fetakaas home made dressings: look cocktail - half pikant

Dürüm Pizza

Burrito

Authentieke Turkse streetfood!

Mexicaans op z'n best!

Traditional: afgewerkt met sla tomaat - rode ui - citroensap

Chili con carne - kaas - koriander jalapeños

Streetstyle: afgewerkt met
sla - kaas - looksaus

'Streetfood Complete'
= inclusief 1 frisdrank per persoon

coca cola - cola zero fanta - plat water

€ 22pp - 1 soort streetfood
€ 27pp - 2 soorten streetfood
voor groepen vanaf 50 personen
(Kleinere groepen mogelijk mits supplement)
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Streetbites 'Deluxe'
De 'streetbite' is een kleinere versie van
onze streetfood en laat je een lunch of diner
aanbieden met enorme verscheidenheid in smaken!
Kies jouw 3 favorieten:
Quessedilla Pollo

Chili Bowl

Overheerlijk Mexicaanse bite!

Authentiek Mexicaans gerecht!

Pulled chicken - gebakken paprika rode ui - cheddar - zure room

Chili con carne - rijst - zure room

Souvlaki Bowl

Gourmet Burger

Griekse souvlaki's in mini bowl-vorm!

De topper op elk event!

Souvlaki van kip - bulgursalade tzatziki

Gourmet Pita
Een klassieker in een vernieuwd jasje!

Kalkoenpita - koolsla - gebakken
paprika met rode ui - fetakaas home made dressings: look cocktail - half pikant

100% rundsvlees - cheese - bacon sla - tomaat - rode ui - burgersauzen

Broodje Köfte
Turkse streetfood op z'n best!

100% typisch gekruid rundsvlees sla - tomaat - rode ui - home made
dressings: look - mediterraans half pikante

€ 35pp voor groepen vanaf 40 personen
(Kleinere groepen mogelijk mits supplement)
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Streetbites 'Receptie'
Voor iedere gelegenheid de
perfecte receptiehapjes*!

Slider pulled beef

Taco pulled pork

Mini burger!

Verfrissende taco!

Home made pulled beef - cheese rode ui - pittig sausje

Home made pulled pork - koolsla limoen - koriander

Pita Bowl

Arrosticini's

Heerlijke pita in bowl-vorm!

Heerlijke stokjes !

Kalkoenpita - sla - tomaat - rode ui
looksaus - mini pita broodje

Lamsspiesje - tzatziki

*Inclusief bediening

3 receptiehapjes naar keuze:
€ 20pp voor groepen vanaf 80 personen
(Kleinere groepen mogelijk mits supplement)

4 receptiehapjes:

€ 25pp voor groepen vanaf 80 personen
(Kleinere groepen mogelijk mits supplement)
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Sweet Sins
Maak je event compleet
en sluit af met een heerlijk dessert

Keuze uit:
Chocolademousse
Panna cotta
met frambozencoulis & rode vruchten

Mascarponemousse
met mango, kokos & pistache

€ 5 per dessert
(minimum afname van 15 per soort)
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Graag een totaalconcept voor het event?
Kies dan hier de geschikte drankenformule!

Frisdranken

€2

afname per consumtie met
minimum van 1 per persoon

€7

afname per consumtie met
minimum van 1 per persoon

Coca cola - cola zero fanta - plat water

Cocktails

Mocktails

Virgin Mojito - Spicy Honeymule Grapefruit Ginger Fizz

€9

afname per consumtie met
minimum afname van 10 stuks

Mojito - Dark & Stormy Pink Gin Tonic
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Give me some Streetfood!
Datum Event:
Ter gelegenheid van:
Naam locatie:
Adres:
BTW-nummer:
Aantal volwassenen:
Startuur Event:
Startuur Streetfood:
Streetfood keuze:

Vink aan op de volgende pagina
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Maak je keuze:

(vink aan)

'The perfect lunch' :
(kies 1 soort)

Streetfood 'Complete' :
(kies 1 of 2 soorten)

Streetbites 'Deluxe' :
(kies 3 soorten)

Streetbites 'Receptie':
(kies 3 of 4 soorten)

Broodje Köfte
Gourmet Pita
Penne Bowl
Souvlaki Bowl
Gourmet Burger
1 Frisdrank per persoon
Broodje Souvlaki
Broodje Köfte
Gourmet Burger
Burrito
Gourmet Pita
Dürüm Pizza
1 Frisdrank per persoon

Quessedilla Pollo
Chili Bowl
Souvlaki Bowl
Gourmet Burger
Gourmet Pita
Broodje Köfte

Slider Pulled Beef
Taco Pulled Pork
Pita Bowl
Arrosticini's
Bediening
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Maak je keuze:
(vink aan)

'Sweet Sins :
(minimum
15 per soort)

Drankenformule :

Chocolademousse
Panna Cotta
Mascarponemousse

Frisdranken
Mocktails
Cocktails

Came for the food,
Stayed...
For the food
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Goed om weten:
Op basis van deze aanvraag maken wij een offerte op die 1 maand
geldig blijft.
Alle prijzen in deze brochure zijn excl 12% btw voor food
& excl 21% btw voor drank
Wij komen gemiddeld 2u voor het startuur van de streetfood aan
op de locatie.
Om de foodtruck vlot te kunnen plaatsen hebben we een verharde
ondergrond nodig van minstens 5x4 meter. Verder dient er steeds
voldoende en veilige elektriciteitstoevoer te worden voorzien via 2
verschillende stroomlijnen, telkens aangesloten op 16amp.
Na afloop nemen we alle afval terug mee en laten de locatie proper
achter.
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