
MADAME MONSIEUR
Avec Amour 

WWW.MADAMEMONSIEURFOODTRUCK.COM 

MADAME_MONSIEUR@OUTLOOK.COM 

0477/40.30.84 



Info
 

 

Met een voorliefde voor brood, kaas en groenten 
maar een tikkeltje afgunst voor het gewone kwamen 

we met Madame Monsieur op de proppen. 
Normaal is maar normaal, dus steken we de croque 

in een nieuw jasje, een hip en gezonder jasje. 

Naast de croques serveren wij hapjes, drankjes en desserts. 
Alles is afhankelijk van de wensen van de klant. 

Ook voor een totaalconcept van uw feest kan u bij ons terecht. 
Niets is voor ons te veel en we doen het allemaal 

met héél veel liefde en passie! 

Avec Amour, 
Marie-Julie & Wannes



Croques
 

 

Je kan kiezen tussen twee à volonté formules, 
formule Monsieur of formule Madame. 

Wij serveren altijd vier verschillende croques, ongeacht de formule. 
Vraag zeker eens na wat er op de menu staat voor jouw event! 

Eventueel kan je dit nog aanvullen met ons groenten buffet + €2,50 p.p. 

Kinderen tot 12 jaar krijgen  50% korting op de croque formules.  

Formule Monsieur
CROQUES OP 

VERS TOAST BROOD

€9,50 per persoon

Formule Madame
CROQUES OP  

AANGEPASTE BRODEN

€10,50 per persoon



Praktisch
 

 

Wij vragen een deftige standplaats waar de foodtruck veilig kan staan en 
minstens 2 stopcontacten op twee circuits (wij zorgen voor verlengkabels tot 50m) 

 
Wij zorgen altijd dat we ruim op tijd aanwezig zijn ( +- 45min), 

gelieve ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is om ons de weg te wijzen. 
 

Betaling kan enkel cash de dag zelf of via vooroverschrijving van het totale bedrag, 
minimum drie dagen op voorhand. 

Ten laatste één week op voorhand wordt het exacte aantal personen doorgegeven. 
Deze doorgegeven personen dienen betaald te worden. 

 
Wij vragen €200 voorschot via overschrijving. 

Pas na ontvangst van deze overschrijving is de reservatie definitief. 
Annuleert u het evenement tijdig (1 maand ervoor) dan krijgt u dit voorschot terug, 

bij laattijdige annulering krijgt u deze niet terug. 
 

Indien minder dan 50 personen wordt er een opstartkost aangerekend. 
Als er per stuk gewerkt wordt, is er een minimumafname van 125 stuks. 

 
Voor de croques voorzien wij anderhalfuur tot 50 personen, 

vanaf 50 personen is dit twee uur.  
 

Verplaatsingsvergoeding: 50 km inbegrepen vanuit Waregem 
Extra km's --> € 0.35ct /km 

Enkele noodzakelijkheden en afspraken voor een vlotte samenwerking


