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Foodtruckmenu’s  
Hieronder zijn diverse menu’s omschreven. Deze menu’s zijn inclusief kok en 

benodigdheden. De opstartkosten bedragen €150,-. De prijzen zijn vanaf 20 personen en de 

reiskosten zijn afhankelijk van de locatie. De prijzen zijn exclusief btw.  

 

 

Winterse lekkernijen 
Huisgemaakte erwtensoep 

Broodje rookworst met mosterdmayonaise 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Prijs per persoon €12,50 

 

 

Slow coocked wrap menu 
Huisgemaakte uiensoep met spekjes en een kaasbroodje 

Wrap met pulled pork of pulled chicken en salsa van tomaat en ananas 

Bakje knoflooksaus 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Prijs per persoon €14,25 

 

 

Tasty lunch  
Huisgemaakte tomatensoep met blokjes tomaat en courgette 

Broodje carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 

Halve wrap met gerookte zalm, bieslookroomkaas en salade 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Prijs per persoon €15,- 
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Seafood de luxe 
Drie oesters naturel of gegratineerd 

Een kopje kreeftensoep met stukjes kreeft 

Broodje garnalenkroket met cocktailsaus 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Liever alcoholische dranken? Vraag naar de mogelijkheden. 

 

Prijs per persoon €25,- 

 

 

Pokébowl 
Pokébowl met geroosterde tonijn, zalmtartaar en diverse toppings 

Of 

Pokébowl met kip, hoisin en diverse toppings 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Prijs per persoon €16,50 

 

 

Japanese style (sushi) 
Assortiment van 12 stuks sushi 

5 plakjes geroosterde tonijn sashimi met wakame 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

Vruchtensmoothie ( €1,50 bijkomende kosten) 

 

Prijs per persoon €22,50 
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American hamburger 
Broodje hamburger met cheddar kaas en gebakken spek 

Puntzak friet met mayonaise 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €15,- 

 

 

12-uurtje Special 
Kopje tomatensoep met tomaat en blokjes courgette 

Wrap met gerookte kip, zongedroogde tomaten, rucola en Parmezaanse kaas 

Broodje kroket 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €15,- 

 

 

Zeeuwse mosselen | saté 
Mosselen met friet en saus 

Twee stokjes saté 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €22,50 

 

 

Indo Food 
Nasi met twee stokjes saté 

Atjar | kroepoek | gebakken uitjes 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €17,50 
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Chef’s special: Indian Food 
Butterchicken met basmati rijst 

Naanbrood 

Raita 

Salade tomaat, ui, koriander en munt 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €17,50 

 

 

Hollandse pot 
Stamppot andijvie met spekjes 

Stamppot zuurkool met appel 

Rookworst 

Gehaktbal met jus 

Mosterd 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €15,- 

 

 

Sticky spareribs 
Huisgemaakte spareribs met friet 

Koolsalade 

Barbecuesaus en knoflooksaus 

Blikje frisdrank, plat of bruisend water naar keuze 

 

Prijs per persoon €17,50 

 

 


