
$9.00

$9.00

$9.00

$9.00

Menu
Uit ons menu kan u steeds drie soorten sauzen selecteren voor uw feest of
event. 
 

Pasta Bolognese 
Pasta Arrabiata (vegan)
Pasta Kip-Mascarpone
Pasta Zalm-Courgette
Pasta Carbonara 
Pasta Amatriciana 
Pasta Bolognese (vegan gehakt)
Pasta Pesto-Champignon 
 

Formules 
(prijzen exclusief 12% BTW)
 

Klein 5,5 euro pp.
Groot 7,5 euro pp.
A volonte 10,50 euro pp. (= 2 uur onbeperkt genieten van de
drie door u gekozen sauzen)
 
Steeds inbegrepen: biologisch afbreekbaar bestek, borden,
servetten, kazen en andere toppings
 

Andere kosten 
(prijzen exclusief 12% BTW)
 
Bediening (2 uur): 150 euro
Transportkosten: 1 euro/km te rekenen vanuit
Antwerpen/Brasschaat 
 

Informatie/benodigdheden foodtruck 
 
Afmetingen van Verde Foodtrailers: (L) Lengte : 4,05 meter
(B) Breedte : 2,00 meter (H) Hoogte : 2,42 meter  
 
Benodigdheden: 2 verschillende stroomcircuits met gewone
aansluitingen + stromend water op wandel afstand (geen
aansluiting noodzakelijk)
 
 

 
 
 
 
 

 

Optioneel - Hapjes
(prijzen exclusief 12% BTW)
 
Tafelhapjes: 1,5 euro pp
Nachos met trio van verse dips (guacamole, hummous en
salsa) + groentechips + artisanaal gesneden groenten met dip
 
Wraphapje naar keuze: 1,75 euro pp
Zalm-Avocado OF Caesar OF Falafel (vegetarisch)
 
Mediterraans hapje: 1,75 euro pp
Parelcouscous met gegrilde groenten (vegetarisch) OF Penne con pesto
e pomodori (vegetarisch)
 
Soephapje (warm) naar keuze: 1,50 euro pp
Erwtensoepje met pancetta chips OF Butternutsoepje met krokante salie
(vegan)
 
Zuid-Amerikaans hapje naar keuze (warm): 2,00 euro pp
Quesadilla (vegetarisch) OF Taquito van kip met tomatensalsa
 
Bruschetta naar keuze: 1,50 euro pp
Mozzarella (veggie) OF Tapenade (vegan) OF Pomodori-Basil
(vegan) OF Avocado-Ham
 

Optioneel - Home Made Lemonades
(prijzen exclusief 21% BTW)
 
Virgin Mojito 2 euro 
Lime & Ginger 2 euro
Rhubarber-lemon 2 euro
Red Fruits 2 euro
 

Optioneel - Varia
(prijzen op aanvraag)
 
Sta-tafels / Party-tafels
Pop Corn machine
Soepen, Wraps, Salades
 

Contact 
 

Piet 0474 43 77 29
Eric 0496 42 98 70
 
catering@verde-foodbar.be
www.verde-foodbar.be
 

FRESH - SUSTAINABLE - TASTY

PASTA VERDE FOODTRUCK



FOTOS FOODTRUCK

Wij maken graag een offerte op
maat voor jou!

 
e-mail: catering@verde-

foodbar.be

VERDE =
DUURZAAM

Onze borden en
bestek worden

vervaardigd uit 100%
bio afbreekbare

materialen


