FOODTRUCK
Food for good mood!
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Classic Italia
KEUZE UIT

Prijs in euro /pp

Bordje met prosciutto di parma, olijfjes, zongedroogde
tomaatjes, tapenade en ciabatta

€6

Pasta box (penne bolognaise, carbonara of veggie)

€7
€4

Tiramisu

Greek style
KEUZE UIT
Calamares met huisgemaakte tartaar en citroen
Souvlaki, Griekse salade, tzatziki en brood
Griekse youghurt met vers fruit, walnoot en honing

Prijs in euro /pp
€6
€8
€5

American dream
KEUZE UIT
California agnus beefburger
New York chicken burger
Wegdes potatoes (Amerikaanse frieten)
Assortiment van brownies en donuts

Prijs in euro /pp
€9
€9
€4
€4

Scandinavia
KEUZE UIT
Noorse gravad Lax, rode biet, zure room en brood
Zweedse kötbullar, rode bessen en frietjes
Roomrijst met kaneel en blauwe bessen

2

Prijs in euro /pp
€8
€8
€4

Mexico
KEUZE UIT

Prijs in euro /pp

Tortilla schoteltje met gehakt of kip, zure room,
guacamole, kaas en pepertjes

€8

Taco met kip of gehakt, tomaat, paprika, uit, kaas, witte
bonen

€6

Mexicaanse pannenkoekjes met chocolade

€5

Belgische klassiekers
KEUZE UIT
Kaaskroketjes
Vlaams stoofvlees met frietjes
Vidé van hoevekip met frietjes
Chocolademousse van de chef

Prijs in euro /pp
€4
€8
€8
€4

Asian journey
KEUZE UIT
Vietnamese springrolls
Pad Thai met kip (Thaise rijstnoedels)
Chinese mango pudding

Prijs in euro /pp
€4
€7
€4

Andere thema’s en gerechten zijn natuurlijk altijd bespreekbaar.
We werken graag een voorstel op maat voor u uit!

FOODTRUCK
Food for good mood!

LOGISTIEK
Foodtruck en kok gedurende 3 uren op locatie
T.e.m 25 personen
26 tot 50 personen
51 tot 150 personen
Boven de 150 personen

€ 150
€ 130
€ 100
GRATIS

• In deze prijs is de foodtruck, kok en het maken van de gerechten inbegrepen
• We serveren alle gerechten in leuke wegwerpbordjes
• Stroomaansluitingen te voorzien door de klant
• Per thema werken we met aangepaste inkleding, servietten,…
• Indien gewenst kan door ons ook een drankenpakket voorzien worden
`
Ook beschikbaar voor festivals, evenementen en fuiven.
Vraag naar onze speciale voorwaarden!
Voor vragen en bestellingen kan u terecht op
www.traiteurrobby.be
info@traiteurrobby.be
011/211294

