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StreetFood 
Wraps 

Thai Chicken Wrap 
kipreepjes, veggies, sojascheuten, koriander    € 5,00 

Spicey Smokey Salmon Wrap 
gerookte zalm, veggies, kruidenkaas,  spicy dressing € 5,50 

Veggie Wrap 
veggies, Avocado, feta, spicey dressing € 5,00 

  

  Noodles 

Thai Chicken Noodles 
noodles, kipreepjes, currysaus, sojascheuten, koriander   € 6,00 

Thai Beef Noodles 
noodles, biefstukreepjes, sojasaus, champignons, lente-ui €6.00 

Thai Veggie Noodles 
n oodles, veggies, sojasaus, spicy dressing  € 5,50 

 

Pasta’s           StreetFood 
Vegetariana  tomatensaus, groenten, verse kruiden  √ € 6,00     

Peperonata   tomatensaus, paprika,  verse kruiden  √ € 6,00     

Napolitana    tomatensaus, verse basilicum, olijven √ € 6,00     

Bolognaise    tomatensaus, rundsgehakt,  varkensgehakt √ € 6,00     

Carbonara     room, spek , champignons, ajuin  √               € 6,00            

Arabiata        spicy tomatensaus , spekreepjes  √  € 6,00 

Pollo         currysaus, kipblokjes, groenten  √  € 6,50 

Puttanesca    olijven, kappertjes, ansjovis, Parmezaan  √ € 6,00    

Pesto scampi groene pesto, seizoensgroenten, scampi’s  √  € 7,00 

Scampi carrettiera look, rode peper, scampi’s  √  € 7,00 

√ega  √lees  √is 

Vermelde prijzen zijn per portie 

 

  StreetFood     Burgers 
*saus naar keuze Classic Burger 

koolsla, augurk, uitjes, Jack No. 7 BBQ saus Pulled Pork Burger 

sweet salad, komkommer, hot cocktail Sliced Chicken Burger 

 veggies, augurk, cheddar, bacon, smokey BBQ saus BBQ Burger 

 tomaat, mozzarella, basilicum pesto Italian Ciabatta Burger 

veggieburger, veggies, lemon mayo Veggie Burger 

* Classic Burger € 4,00  Other Burgers € 5,00  

       Haute Dogs 

*haute dog met saus naar keuze Classic Dog 

spicy salade, uitjes, cheddar, hot cocktail saus Chilli Dog 

koolsla, augurk, uitjes, cheddar, Jack No. 7 saus  American Dog 

 veggies, avocado, feta, lemon mayo, rode peper  Say No to Dog 

* Classic Dog  € 4,0      Other Haute Dogs € 5,0  



Meat & Fish  
Geroosterd Breydel spek 

Gemarineerde kipsaté 

Gemarineerde tournedos 

Gemarineerde gamba’s 

Gegrilde zalm 

Gepofte aardappel 

Italiaanse pastasalade 

Aardappelsalade 

Gemengde koolsalade 
 

Assortiment broodjes 

Kruidenboter 

Warme zigeunersaus 

BBQ saus, cocktailsaus, lemon mayo 

€ 18,75 per persoon 

Only meat  
Chipolata 

Geroosterd Breydel spek 

Varkensbrochette 

Gemarineerde kipsate 

 
 

Gepofte aardappel 

Italiaanse pastasalade 

Aardappelsalade 

Gemengde koolsalade 
 

Assortiment broodjes 

Kruidenboter 

BBQ saus, cocktailsaus, looksaus 

 

€ 14,75 per persoon 

American BBQ 

Gemarineerde ribbetjes 

Geroosterd Breydel spek 

Gemarineerde kippendij/vleugels 

American burgers 

Gamba’s 
 

Gepofte aardappel 

Gegrilde maiskolf 

Aardappelsalade 

Gemengde koolsalade 
 

Assortiment broodjes 

Kruidenboter 

Warme zigeunersaus 

BBQ saus, cocktailsaus, looksaus 

€ 17,75 per persoon 

Create your own BBQ : 
 

Choose the meat or fish you like on the barbecue  

and just let us know!! 

 

 The side dishes: 

Gepofte aardappel 

Italiaanse pastasalade 

Aardappelsalade 

Gemengde koolsalade 

 

Assortiment broodjes 

Kruidenboter 

BBQ saus, cocktailsaus, looksaus 

Prijs nader te bepalen. 

 

Huur onze Grillmaster voor  € 45,- per uur. 
Huur een houtskool BBQ voor € 30,-. 

Huur een gas BBQ voor € 50,-   

Mobile BBQ  voor € 175,00 



Bite that Bites 
Bruschetta pesto verdi parmezaan √   € 2,00 p.p. 

Bruschetta parmaham balsamico  √   € 2,20 p.p. 

Bruschetta vitello tonato               √   € 2,20 p.p. 

Fresh salmon tartare                           √     € 2,10 p.p.            

Pancake smoked salmon   √    € 1,90 p.p. 

Smoked salmon cocktail   √    € 2,40 p.p. 

Spicy scampi on a stick    √    € 2,30 p.p.  

Bite that Bites 
€ 1,80 p.p.  √ of  √        Italian tomato soup  

€ 1,60 p.p.         √         Tomato -  Mozzarella on a stick 

€ 1,80 p.p.         √         Serrano ham - melon on a stick 

      € 2,30 p.p.        √      Mini pulled pork burger 

     € 2,20 p.p.       √                     Arrosticini of pork 

    € 2,30 p.p.        √                  Carpaccio 

    € 2,20 p.p.        √              Mini chicken taco 

√ega  √lees  √is    



Happas Buffet 
√ of  √ Italiaans tomatensoepje  

 

 

√ Tomaat-mozzarella prikker  

√  Serrano ham-meloen prikker 

√ Mini chicken taco  

√ Bruschetta met groene pesto, parmezaan, tomaat  
 

√ Bruschetta met parmaham, rucola, balsamico  
 

 √ Bruschetta vitello tonato  
 

 √ Scampi diablo  
 

√ Italiaanse balletjes  
 

 √ Schotel met diverse kazen   
 

 √ Schotel met diverse gerookt vissoorten  
 

 √ Schotel met diverse charcuterie  
 

√ Broodassortiment met kruidenboter & tapenade  

Prijzen vanaf € 22,- 

Pasta Buffet 
Vegetariana  tomatensaus, groenten, verse kruiden   √  
Peperonata   tomatensaus, paprika,  verse kruiden  √  
Napolitana    tomatensaus, verse basilicum, olijven √  
Bolognaise    tomatensaus, rundsgehakt,  varkensgehakt √  
Carbonara     room, spek , champignons, ajuin  √      
Pollo              currysaus, kipblokjes, groenten  √ 
Arabiata        spicy tomatensaus , spekreepjes  √  
Lasagne         tomatensaus, gemengd gehakt, mozzarella √  

Puttanesca    olijven, kappertjes, ansjovis, Parmezaan  √  
Pesto scampi groene pesto, seizoensgroenten, scampi’s  √  

√ega  √lees  √is     

Keuze uit 3 pasta’s vanaf € 14,-     

Keuze uit 4 pasta’s vanaf € 16,-    

Keuze uit 5 pasta’s vanaf € 18,-  

 

Breugeliaans Buffet 
 

Breugeliaans buffet  

Kip Calvados  -  Balletjes met krieken  -  Kippenboutjes  

- Witte & Zwarte pens  -  Paté & Kipkap  - Stoemp met 

boerenkool  - Gebakken aardappel -  Molenbrood  -  

Waldorfsalade - Appelmoes - Rijstepap  - Chocomousse 
 

€ 18,- 
 

Breugeliaans Buffet (uitgebreid)  

Kip Calvados  -  Balletjes met krieken  -  Kippenboutjes  

- Witte & Zwarte pens  -  Kalfstong Madeirasaus  -  

Spek - Paté & Kipkap  - Stoemp met boerenkool  -  

Wortelpuree  - Gebakken aardappel  - Waldorfsalade - 

Molenbrood - Appelmoes - Rijstepap  - Chocomousse 

€ 23,- 

 

  Sweet BabyBorrel Buffet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        € 14  

Te combineren met Bite that bites. 

         

De buffetten kunnen geleverd worden met  
bestek, borden en servetten voor + € 1,50 p.p. 

Vermelde prijzen zijn per persoon. 
Te combineren met Bite that Bites & Sweets  

Pastabuffetten zijn inclusief   

Parmezaanse kaas, rucola, brood. 

Extra anti pasti + € 2,- p.p. 

Muffins  

Donuts 

Brownies 

Bavarois 

Marshmallows 

Fruit 

Eclairs 

Snoep 

Popcorn 

Smarties 

Pudding met toppings 

Chocolademousse 



 

 

 

Hot Drinks 
 Thee 

Koffie 

Glühwein 

Warme choco 

 

Frisdranken 
Cola, Cola light, Cola zero 

Fanta 

Sprite 

Ice tea 

Spa plat/Spa bruis 

 

Warme dranken en frisdranken op aanvraag. 

Homemade Lemonades & Cocktails 

Sinaasappel, munt & citroen - Homemade lemonade 

Blauwe bes, gember & munt - Homemade lemonade  

Watermeloen, munt & aardbei - Homemade lemonade  
 

Prijs € 42 per limonadetap (8 liter);  

  Andere frisdranken op aanvraag 

 

 

Gin Tonic - Gin, tonic, komkommer & sinaasappel 

Aperol Spritz - Campari, prosecco & sinaasappel 

 

€ 110 per tap (8 liter),- 

  Andere sterke dranken op aanvraag 

 

 

Beers, Wines & Bubbles 

Brewdog Dead Pony     € 3,00 

Brewdog 5AM Saint     € 3,00 

Brewdog Punk IPA        € 3,00 

Belgium Special Beers € 3,00 

Andere bieren op aanvraag 
 

 

GIK -  Blauw  € 15,00     

 Montauban—chardonnay - Wit € 11,00    

      Montaubon - syrah -Rosé € 13,00       

Montepulciano d'Abruzzo - Rood € 14,00        

 

Martini Brut Cava  € 20,00     

MVSA Cava             € 20,00     

Prijzen per geopende fles 



 

 

 Sweets  

 
Chocolate mousse   € 2,00 p.p. 

Classic tiramisu    € 2,00 p.p. 

Tiramisu red fruit              € 2,30 p.p. 

Panna cotta white chocolate            € 2,10 p.p.        

Crème brûlée    € 2,10 p.p.  

Fresh fruit salad on a stick  € 2,50 p.p.                   

 

  
 

   Sweets Buffet 

Muffins - Donuts  - Brownies -   

Bavarois - Marshmallows - Fruit  

- Soezen - Snoep - Popcorn -  Smarties -  

Pudding met toppings - Chocolademousse 

€ 14  

   Te combineren met Bite that bites 

Eyecatcher op elke Babyborrel 

 



 Festival @ Home 
Yes, we can! Maak een combi van onze formules en 

wij bouwen uw feest om tot een heus festival 

terrein. Van stoelen en tafels tot live muziek, van 

springkasteel tot goochelaar. 

Bij Meals on Wheels is niets te gek. We komen met 

onze mobile kitchen, BBQ en icecreambar en  

creëren in een mum van tijd een privé  

festival op uw locatie! 

Think out of the box! 

 Wist je dat: 

 We met onze Mobile Kitchen en BBQ minstens 2 uur  

op locatie blijven? 

 We voor de kilometervergoeding, services en  

aankleding een forfaitaire vergoeding vragen van €175?  

 Maar 30 minuten nodig hebben op operationeel te zijn? 

 Wij al het werk uit jullie handen nemen, zodat jullie  

kunnen genieten van de heerlijke gerechten en de  

leuke sfeer? 

 Jullie binnenkort ook bij ons terecht kunnen voor de 

beste  patat gerechten? 

 

Hopelijk tot binnenkort op uw feest ! 


