INFOBROCHURE FOODTRUCKS

Algemene info
• Prijzen zijn incl. btw.
• Foodtruck incl. vanaf een factuur van €3.000 (excl.
personeelsuren)
• Indien de eindfactuur minder dan € 3000 bedraagt (excl.
personeelsuren) rekenen we een start/huurprijs aan van € 350
per foodtruck.
• Vervoer binnen West- en Oost-Vlaanderen incl.
• Personeelsuren worden steeds aangerekend aan € 30,25 incl.
btw per werkuur ter plaatse.
• Voor grotere foodtruck events maken we een totale all-in
prijs.
• We maken graag en vrijblijvend offertes op maat.

INDIVIDUELE FORMULES

ONTDEK HIERONDER ONZE FOODTRUCK CONCEPTEN
REUZE HAMBURGERS Deluxe

PAELLA

WOK SPECIAL

BRAADWORSTEN Deluxe

RACLETTE

BEENHAM AAN ’T SPIT

PULLED PORK

CHILI CON CARNE

RUNDSSTOOFVLEES

STREETFOOD WALKING DINNER

STREETFOOD RECEPTIE

PASTA CONCEPT

Meest
gekozen

DESSERTS

SAMENSTELLING NAAR KEUZE

WAFELS, CHURROS, IJSJES

ONZE IJSKAR

Meest
gekozen

DESSERT Deluxe

.BE Concept – Belgische Gastronomie gebracht met onze foodtruck
Iets niet geheel duidelijk?
Vraag het ons via bovenstaande knop
of via gaetan@tendauwe.be

DRANKENFORMULES

Keuze van
de chef

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

Pasta concept
PASTA CONCEPT

INDIVIDUELE FORMULES

Uit onderstaande lijst mogen 4 soorten pasta worden gekozen.
De pasta’s worden ter plaatse afgewerkt en gepresenteerd onder een
warmtelamp. (mooie presentatie in vuurvaste schotels in onze foodtruck)
En afgewerkt met gemalen kaas of Parmezaanse schilfers.
We serveren de pasta in pasta bekers met leuke bamboevorkjes.
Keuze sauzen:
Keuze pasta:
❑ Carbonara
❑ Spirelli
❑ Bolognaise
❑ Macaroni
❑ Kip & Champignons
❑ Tortellini
❑ Vlindertjes ❑ Scampi en prei saffraan saus
❑ gerookte zalm en bieslooksaus
❑ Schelpjes
❑ Kip|curry
❑ Ravioli | max 1h30min
Tijdens Broodjeslunch
€16,00 p.p.

DRANKENFORMULE “OPEN BAR”
3 Bio Vruchtensappen
Koffie en thee met versnaperingen
Bruisend en niet-bruisend
7,50water
€
per
pastabeker
Frisdrank
Witte & Rode Wijn

12,50 € p.p
2h à volonté

Vegetarische sauzen:
❑ Arrabiata
❑ Spinazie met ricotta
❑ Pesto
❑ 4 kazen

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

REUZE HAMBURGERS Deluxe

INDIVIDUELE FORMULES

Artisanale hamburgerbroodjes, kies uit volgende lijst:
❑ Archiduc burger:
Rundshamburger, gebakken champignons, pepersaus, kropsla

❑ Asian burger:
Rundshamburger, gewokte groentjes, Thaise ginger saus

❑ Barbecue burger:
Rundshamburger, gegrild spek, barbecuesaus, cheddar, sla en tomaat

❑ Chicken burger:
Gepaneerde kippenburger, gebakken appel, brie

❑ Mediterranean lamb:
Lamsburger, gegrilde courgetten, bleu cheese

❑ Vegetarische burger:

DRANKENFORMULE “OPEN BAR”

Tijdens
Broodjeslunch | max 1h30min | €16,00 p.p.
groetenburger, sla , tomaat
, mozzarella

7,50 €
per hamburger
(1soort)

3 Bio Vruchtensappen
12,50
€ p.pen thee met versnaperingen
Koffie
2h à volonté
Bruisend en niet-bruisend water
3 soorten
Frisdrank
Witte & Rode Wijn

Optie: Handgesneden verse frietjes Ten Dauwe à volonté, sausjes naar keuze: +3,00 € per persoon

of

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

BRAADWORSTEN Deluxe

INDIVIDUELE FORMULES

Braadworsten broodjes, kies uit volgende lijst:
❑ Lamsworst met gegrilde courgetten en tomaten salsa
❑ kalfsworst met oud Brugge kaas en pompoenchutney
❑ Spaanse chorizo braadworst met saffraan looksaus
7,50 €
RACLETTE

12,50 € p.p
2h à volonté
naar believen

per stuk

❑ Originele Zwitserse Raclette broodjes: speciaal brood, aardappeltjes,
rookvlees, augurkjes, raclette
7,50 €
per stuk

BEENHAM AAN ’T SPIT

12,50 € p.p
2h à volonté
naar believen

PULLED PORK

❑ Pulled pork broodjes: de echte pulled pork (gegrilde varkensschouder
gegaard op lage temperatuur) in broodje met barbecuesaus, spek…
(ook mogelijk met gekonfijte eend)

❑ Beenham aan het spit gegaard,
groentenbuffet, sausjes en gratin
aardappelen.
7,50 €

7,50 €
per stuk

12,50 € p.p

12,50 € p.p

per stuk

2h à volonté
naar believen

Optie: Handgesneden verse frietjes Ten Dauwe naar believen, sausjes naar keuze: +3,00 € per persoon

2h à volonté
naar believen

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

Pasta concept

WOK SPECIAL

INDIVIDUELE FORMULES

We voorzien 4 soorten wokken met rijst telkens met passende sausen en
groenten naar keuze en serveren in mooie pasta bekers:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

schaaldieren
scampi’s
kip
gevogelte
rundsvlees
varkensreepjes
PAELLA

❑ Ter plaatse bereid in
een paella pan
❑ Paella met alle nodige
ingrediënten zoals kip,
konijn, scampi’s, rijst
zeevruchten, mosselen,
langoustines.

12,50 € p.p
2h à volonté

9,00 €

15,00 € p.p

per pastabeker

2h à volonté

CHILI CON CARNE
❑ Ter plaatse bereid in
een reuze pan
❑ Geserveerd
Geserveerd
metmet
rijst rijst

RUNDSSTOOFVLEES
❑ Inclusief frietjes à
volonté en salade

12,50 € p.p
2h à volonté

12,50 € p.p
2h à volonté

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

Streetfood Receptie (2h)

INDIVIDUELE FORMULES

Around the world in 8 bites.
8 wereldhapjes geserveerd op een leuke originele
manier vanuit onze foodtruck.
❑
❑
❑
❑

Blikje verse sardines
Kibling in puntzakje
Chinese scampi cassoulet
Vlaams potjes vlees

❑
❑
❑
❑

Sushi
Thaise pho bo
Indische tikka masala kip
Vers gebakken oliebolletjes

17,00€
per persoon

Streetfood Walking Dinner
Op aanvraag
vanaf € 30,00 p.p.

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

DESSERTS
WAFELS, CHURROS, IJSJES

Vers gebakken wafels op stokjes,
+
vers gebakken churros met de
nodige garnituur van chocolade,
suikers en slagroom,
+
onze ijskar met 3 soorten
schepijs.
Keuze uit:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Vanille
10,00 € p.p
Chocolade
1h à volonté
Mokka
Speculaas
Stracciatella
Pistache
12,50 € p.p
Aardbeien
1h à volonté
Banaan
Inclusief koffie-thee buffet
Kaneel
Kokos
Nougat
Ook mogelijkheid tot sorbets

ONZE IJSKAR

DESSERT DE LUXE

onze ijskar met 3 soorten schepijs.

4 mini dessertglaasjes per persoon,
wafels en churros, 2 soorten
fruitsalades.
+
onze ijskar met 3 soorten schepijs.

Keuze uit:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Vanille
Chocolade
Mokka
Speculaas
Stracciatella
Pistache
Aardbeien
4,50 € p.p
Banaan
1h à volonté
Kaneel
Kokos
Nougat
Ook mogelijkheid tot sorbets

Keuze uit:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Vanille
Chocolade
Mokka
16,00 € p.p
Speculaas
1h à volonté
Stracciatella
Pistache
Aardbeien
Banaan
Kaneel
Kokos
Nougat
Ook mogelijkheid tot sorbets

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

Samenstelling naar keuze

17,50€

ALL-IN FORMULES

per persoon

Kies uit alle “individuele formules” 3 gerechten uit, we laten
uw gasten 2 uur naar believen eten van de 3 gerechtjes inclusief frietjes Ten Dauwe.

Gemakkelijk te combineren met hapjes vooraf, of dessertje nadien.
22,50€

.BE Concept – Belgische Gastronomie gebracht met onze foodtruck

per persoon

3 aperitiefhapjes:
❑ Garnaalkroketje
❑ Witloofhapje met flandrienkaas
❑ Aspergesoepje met beenham

Maak keuze uit 3 gerechtjes (inclusief frietjes Ten Dauwe of gegrilde krielaardappelen) :
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Rundsstoofvlees
Gehaktballetjes in tomatensaus
Vol au vent van hoevekip
Vleesbrood met krieken
Waterzooi van kip
Vispannetje op Oostendse wijze

Dessert:
Wafels en Churros met de nodige garnituren (slagroom, chocolade, suikers, vanille-ijs, ...)

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

Geen verplichtingen van dranken. Natuurlijk hebben we wel enkele leuke
formules om het onze klanten gemakkelijk te maken.

DRANKENFORMULES

Drankenformules (receptie: 1 uur)
Schuimwijn, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken................
Cava, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken...........................
Champagne, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken...............
Ook cocktailbars, Gin bars, sapjesbuffet, ... ....................................

€ 7,00 pp
€ 9,00 pp
€ 14,00 pp
offertes op maat

Drankenformules (receptie: 2 uren)
Schuimwijn, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken...............
Cava, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken..........................
Champagne, fruitsap, alle gewone bieren en frisdranken..............
Versgeperst fruitsap i.p.v. flessen ...................................................

€ 13,00 pp
€ 17,00 pp
€ 27,00 pp
suppl. € 1 pp

Drankenformule tijdens de walking dinner of menu
KLASSIEK: Plat en bruisend water op tafel,
witte en rode huiswijn, koffie........................................................
€ 13,50 pp
CHATEAUX of wereldwijnen mits een supplement kunt u ook kiezen
Voor Franse Chateau wijnen of wereldwijnen. .............................
offertes op maat

Drankenformules tijdens het dansfeest
Drankenforfait na diner tot 4 uur (max. 5 uur)...............................

€ 16,00 pp

Vraag vrijblijvend
een gedetailleerde
offerte aan >>

