
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wij danken u voor uw interesse in La Mano de Dios, de foodtruck van Bar Buenos Aires! 

De rijdende empanadabar La Mano de Dios is de volgende stap in de opmars van de authentieke 

‘Empanadas Argentinas' in België. Ons Argentijns foodtruck-concept is ontstaan door de drang om 

de Argentijnse streetfood, Argentijnse producten en meerbepaald de pure, warme Argentijnse sfeer 

aan de man te brengen. Onze passie voor eten en Argentinië combineren we reeds 4 jaar in de vorm 

van de Argentijnse empanadabar Bar Buenos Aires gevestigd in centrum Antwerpen. Deze passie 

en knowhow delen we nu sinds kort ook op locatie met La Mano de Dios. 

We serveren 5 verschillende empanadas, alfajores met dulce de leche (het nationale dessert), het 

geïmporteerde Quilmes cerveza (Argentina's favorite beer), Argentijnse vino tinto, blanco en rosé 

uit Mendoza en Patagonië. Argentina in Belgica als het ware! We serveren eveneens onze 

huisgemaakte limonade en onze geprezen caiprinhas omdat Argentinië voor ons nu eenmaal gelijk 

staat aan fiesta! Empanadas alleen kan uiteraard ook. 

 

Startprijs 

We vragen een vaste startprijs van 125€ voor elke opdracht. 
In de startprijs zijn inbegrepen: 

 Verplaatsing binnen een straal van 25km van Antwerpen * 

 Kartonnen borden, servietten, bekers, …  

 Personeelskosten 

 

* Kilometervergoeding van 0,60€  per kilometer (vanaf 25km van Antwerpen) 

 
 



 
 
 
Menu en Prijslijst

1. Zonder drank : Wanneer u enkel ons food-menu wenst zonder drank vragen we een minimale 

afname van 200 empanadas. (We rekenen standaard op 4 empanadas per persoon wat inhoudt 

dat we reeds beschikbaar zijn voor events vanaf 50 personen) 

2. Met drank : Indien u beroep doet op ons voor de verzorging van zowel eten als drank, vragen we 

een minimale afname van 100 empanadas en 100 drankconsumpties. 

 

* Alle hieronder weergegeven prijzen zijn exclusief 12% BTW voor onze cateringdiensten 

 
 

EMPANADAS  -  € 3,3 / stuk 

Carne - Rund  (ajuin, rode paprika, komijn, paprikakruiden)  

Pollo - Kip  (ajuin, rode paprika, champignons, prei, dragon) 

Jamon y Queso - Ham en kaas  (mozarella) 
 
Espinaca - Spinazie (ajuin, bechamel, muskaatnoot) 

Zapallo - Pompoen (ajuin, cheddar, tijm) 

 

Bij elke portie wordt verse huisgemaakte salsa tomato aangeboden 

 
 

DESSERT  -  € 2,5 

Alfajores - Biscuits van maïsbloem gevuld met dulce de leche, afgewerkt met een 

randje van kokosschilfers 

 
 

DRANK 

Quilmes Cerveza 34cl  -  € 3 
 
Vino Tinto ‘Argentino’  -  € 3 

Vino Blanco ‘Argentino’  - € 3 

Vino Rosé ‘Argentino’  -  € 3    
Whole Earth Cola ‘organic’ 33cl  -  € 2,5 

Whole Earth Lemonade ‘organic’ 33cl  -  € 2,5 

Homemade Lemonade  -  € 3,5 
 
Caipirinha ‘Cachaça 61’  -  € 6,5 

 



 
 
Info 

Indien u verdere informatie wenst kan u steeds een mailtje sturen naar  info@lamanodedios.be  

 
U kan ook altijd terecht op onze website www.lamanodedios.be , waar u in het menu onder 

‘foodtruck’ meer info en foto’s kan vinden 

 
Philippe is ook steeds bereikbaar op het nummer  0478 56 23 60 

Olivier kan u bereiken op het nummer  0470 06 30 62 

 

 

Buen Provecho !  


