FOODTRUCK STEVE’N
Foodtruck Steve’n – Noorderlaan 64 – 8790 Waregem
info@foodbarwaregem.be – 056/ 192 192
De leukste catering voor je feest/bedrijfsevent/babbyborrel/verjaardag…, je hebt hem nu gevonden.
Honger of dorst: wij regelen alles voor je!
Ons motto EAT, DRINK, TALK, ENJOY: onze doelstelling is om jou als klant te laten genieten samen met familie,
vrienden, klanten,…
We serveren alleen de beste burgers: gemaakt van 100% rundvlees, een verse kipfilet of een snee
Hoeveham.
‘Almost everything is possible’
We proberen zoveel mogelijk aan jullie behoeften te voldoen. Een afwijking aan ons standaard aanbod kan
misschien wel. Vragen staat dus vrij!

FORMULES
1/ ‘Eet zoveel je kan’
Je gasten hebben keuzen uit 3 verschillende hamburgers die jij van voordien hebt geselecteerd uit ons aanbod.
Onze burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees, kipfilet of hoeveham. Je gasten komen tot aan de foodtruck
zoveel ze willen.
Voor mensen die echt geen burgers lusten, kan dit aanbod kan ook gecombineerd worden met een Caesar Salade
of Slaatje Gerookte Zalm of Koude Pasta salade (wij vragen om op voorhand het aantal personen die een slaatje
willen door te geven. We dresseren per persoon 1 slaatje).
Voor de kindjes voorzien we een mini hamburger met ketchup en of een snee kaas.
Tijdsduur: +/- 1h tot 35 personen (Per 35 personen extra, blijven wij 30 min langer).
Prijs volwassene : 10 € pp
Prijs kindjes: 6 € pp.
TIP: Combineer dit aanbod met tapasborden, fingerfoodformule en/of dessertbuffet (zie verderop).
Een veggie aanbod is mogelijk: contacteer ons voor meer info.

2/ ‘Mini Burgers’
Onze befaamde hamburgers maar dan in het klein. Bij deze formule worden je gasten bediend en hoeven ze
niet tot aan de foodtruck te komen. Deze formule raden wij aan voor babyborrels, grote recepties,… Deze
formule is beschikbaar voor feesten vanaf 75 personen.
Ons team ofwel jullie medewerker(s) serveren 2 of 3 mini burgers per persoon en/of american potatoes pp +
saus. Jij selecteert 2 of 3 mini burgers uit ons aanbod.
Prijs zonder bediening*:
Prijs 2 mini burgers: € 7,5 pp
Prijs 2 mini burgers + American Potatoes: € 9 pp
Prijs 3 mini burgers: € 10 pp
Prijs 3 mini burgers + American Potatoes: € 11 pp
Prijs kindjes: € 5 pp (Mini Burger met Ketchup en American Potatoes)
* Afhankelijk van het aantal gasten zorg jij voor voldoende aantal personen om de burgers te serveren.
Prijs met bedieding: wij rekenen het uurloon van ons personeel (die instaat voor het bedienen van je gasten)
door.
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3/ ‘Burgers per stuk’
Je gasten komen tot aan de foodtruck en krijgen per persoon 1 burger aangeboden. Je kiest uit ons aanbod
(enkel rundsburgers) 3 verschillende burgers waaruit je gasten dan kunnen kiezen.
Prijs per burger: € 6,5 (let op: je dient min. 75 burgers af te nemen)

4/ ‘Fingerfood formule’
Je gasten staan gezellig te praten en te genieten. Ons team of jullie medewerker(s) bedienen je gasten. Koude &
warme hapjes, Tapasborden, Mini hamburgers, American potatoes,…
Kies uit onderstaande jouw 5 hapjes naar keuze. Extra hapjes kunnen (kan uitgebreid worden met oa. sorbet,
artisanale bitterballen met diverse smaken,…). We zitten dan graag met je samen om een formule op maat uit te
werken.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Rundscarpaccio met Parmezaanschilfers, Rucola en Zongedroogd tomaatje
Wrapje van Heksenkaas en Hesp
Wrapje van Heksenkaas en Zalm
Spiesje van Tomaat en Mozzarella
Garnalencocktail
Avocadocrème met Gerookte Zalm*
Gazpacho*
Spiesje van Meloen en Serranoham*
Opgevuld eitje met kipsalade
Glaasje van ganzenlever met peperkoek en appel
Warm Hapje: Champignon-, tomaat- of aspergesoepje
Warm Hapje: Lauw geitenkaasje op een toastje met Appel en Spek
Warm Hapje: Pasta met Scampi in een Tomatensaus met Mascarpone
Warm Hapje: Nobashi Garnaal met Zoetzure Saus

Hapjes met * enkel in de lente en zomer verkrijgbaar.
Voor de kinderen voorzien wij een aangepaste fingerfoodformule (Mini Pizza, Pasta Bolognaise,…).
Prijs: € 9 pp
Prijs kinderen: € 6 pp
Je combineert dit aanbod verplicht verder met de ‘Eet zoveel je kan’ formule (+ €10) of de ‘Mini burger’ formule
(vanaf + €7,5).
Optioneel kunnen we bij dit aanbod ook tapasborden en/of een dessertbuffet voorzien (zie verderop).

5/ Gegrilde Hoeveham met Frietjes
Gegrilde Hoeveham a volonté met 2 warme sauzen (Champignon en Provencaalse), diverse koude groentjes en
frietjes. Deze formule is in buffetvorm. Wij zorgen tevens voor borden en bestek.
Prijs: € 12,50 pp
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5/ ‘Ontbijtformule’
De ochtendstond heeft goud in de mond. Trakteer je medewerkers,leden van je vereniging,… met een heerlijk
ontbijtbuffet.
Een croissant, chocoladekoek, pistolet, sandwich, boter, confituur, choco, hesp, kaas, roerei, fruitsap en
natuurlijk koffie of thee.
Wij zorgen voor borden, tassen en bestek.
Het ontbijt is in buffetvorm.
Prijs: € 11 pp

OPTIES
1/ Tapasborden
De ultieme start van je geslaagd feest zijn onze rijkelijk gevulde tapasborden. Bij aankomst plaatsen we deze op
de verschillende tafels.
Onze tapasborden bestaan uit: Kaas, Salami, Olijven, Chorizo, Tomaatjes, Bloemkool, Komkommer, Worteltjes,
Italiaanse Ham, Tapenade en Picos
Prijs: € 4 pp

2/ ‘Dessertbuffet’
Om de gaatjes te vullen, bieden wij ook heerlijke dessertjes aan. Chocomousse, Witte Chocolade met framboos,
taartjes, mini eclair, mini donuts… het water komt nu al waarschijnlijk in je mond.
Op deze manier kan jij beslissen wanneer je het dessertbuffet wil geven aan je gasten. Wij voorzien 3 dessertjes
pp, bordjes, servetten en vorkjes.
Prijs: € 6 pp

EVENT
‘Wij komen naar je event met onze burgers’
Jij boekt ons voor je evenement, schoolfeest, zomerbar, beurs,…
De bezoekers van jullie event betalen zelf wat ze bij ons nuttigen OF ze betalen aan jullie als organisatie.
Contacteer ons voor verdere info.
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VERGOEDINGEN EN AFSPRAKEN
Vaste vergoeding(en)
In deze vaste vergoeding zit verzekering, gas, olie, vergunning,…
Prijs: € 100
Kilometervergoeding:
De kilometervergoeding is GRATIS binnen een straal van 25km te rekenen vanaf de Noorderlaan 64 te Waregem.
Woon jij verder dan 25 km, dan rekenen wij 50 cent/km (Hou er rekening mee dat wij heen en terug moeten).
Minimum aantal personen vergoeding
Tussen de 30 en 50 personen: € 100
Tussen de 50 en 75 personen: € 50
Vanaf 75 personen: Gratis
Voorbeeld:
Er zijn 55 genodigden en je kiest voor de fingerfoodformule gevolgd door onze All You Can Eat Formule.
Wat betaal je exact?
Fingerfood: 55 personen x 9 euro pp: € 495
All You Can Eat: 55 personen x 10 euro pp: € 550
Vaste kost vergoeding: € 100
Minimum aantal personen vergoeding (tussen de 50 en 75 personen): € 50
Totaal: € 1195
Andere verplichte voorzieningen:
- Een VLAKKE standplaats van minimum 7 meter lang en 3 meter breed met voldoende ruimte om te
manoeuvreren.
- Elektriciteit: 2 verschillende stopcontacten (wij zorgen zelf voor verlengkabels).
- Op aanvraag en voor een kleine meerprijs kunnen wij ook staantafels voorzien (€10/tafel).
- Indien je event of feest doorgaat op een openbaar domein, dan dien jij te beschikken over de nodige
vergunningen.
- Wij zorgen altijd dat we ruim op tijd aanwezig zijn ( +- 45min), zorg aub dat iemand aanwezig is om ons te
ontvangen en de weg te wijzen.
- We staan er op dat het startuur gerespecteerd wordt. Begeleid dan ook zelf je gasten bij de ‘eet zoveel je kan
formule’ op het afgesproken uur naar de foodtruck.
- Wij vragen om het aantal personen en je definitieve keuze van je gerechten minimum 10 dagen op voorhand
door te geven.
- Wij vragen steeds een voorschot 1 maand op voorhand van 25%. Pas na ontvangst van het voorschot is de
reservatie definitief. Bij annulatie betalen wij het voorschot niet terug.
- Heb je gasten met allergenen of vegitarisch? Gelieve ons hiervan op voorhand te verwittgen. Zo kunnen wij
zorgen voor aangepaste hapjes en/of burgers.
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Maak je keuze uit onze burgers:
TIP: Burgers met een * worden frequent genomen.
BURGERS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Classic / Cheese / Bacon (Dit is voor ons 1 burger) *
Rundsburger, Sla, Tomaat, Augurk, Rode ui, Ketchup en Mosterd (zonder, met kaas of met bacon)
Peper Deluxe *
Rundsburger, Sla, Tomaat, Augurk, Rode ui, Peper saus, Cheddar en Bacon
Mexican
Rundsburger, Sla, Tomaat, Augurk, Rode ui, BBQ Saus, Cheddar en Bacon
French *
Rundsburger, Sla, Tomaat, Zachte Saus op basis van honing , Brie en Bacon
Italian *
Rundsburger, Sla, Tomaat, Tapenade van Pesto en zongedroogde tomaat, Parmezaanschilfers
Guacamole
Rundsburger, Tomaat, Guacamole, Spek en Cheddar
Chickie Cheese *
Kipfilet, Sla, Tomaat, Parmezaanschilfers en Saus van het Huis
Chickie BBQ
Kipfilet, Sla, Tomaat en BBQ Saus
Chickie Curry
Kipfilet, Sla, Tomaat, Ananas en Currysaus
Isla Canaria
Kipfilet, Rucola, Sla, Tomaat, Olijven, Curry Mango Saus en Mojo
Veggie Burger
Veggie Burger, Sla, Tomaat, Mayonaise
Hoeveham BBQ
Gegrilde Hoeveham, Sla, Tomaat, Gedroogde Ui en BBQ Saus
Hoeveham Peper *
Gegrilde Hoeveham, Sla, Tomaat, Gedroogde Ui en Peper Saus
Spit Burger *
Gegrilde Hoeveham, Sla, Tomaat, Gedroogde Ui en Tartaar
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