De Melksnor Foodtruck
Foodtruck kosten +/- 5 uur uitgifte + 2 uur opbouw
Kilometervergoeding
Kosten extra uren uitgifte

380
0,75
75

Salades
Salades festival

Salades voorgerecht (mooie opmaak)

Prijs p.p.
Mexicaans salade met crème fraîche, oregano en tortilla chips
Couscous salade met gegrilde groenten, ras el hanout kruiden
en hummus
Krieltjes en komkommer salade met warmgerookte zalm met roomkaas
en dille

4,8
4,8
4,8

Frisse couscous salade met komkommer en warmgerookte zalm
Gepofte knolselderij met geroosterde tomaatjes, hazelnoot basiclium pesto en
gerookte kip (evt. vegan mogelijk)

5,25
5,25

Poke bowl medium

Pokebowl met zalm/tonijn/tofu en toppings eigen keuze

8,75

Hotdog

Hollandse hotdog op een broodje met verschillende toppings

Hamburger basic (ook halal en vega mogelijk)
Hamburgers deluxe
Hamburgers extra deluxe

Rundvlees hamburger met cheddar, saus, augurk en groen
Rundvlees Black angus burger met bacon, cheddar, saus, augurk & groen
Rundvlees Black angus burger met bacon, pulled pork, saus, cheddar,
augurk & groen

5,75
6,5
7,5

Soft Tortilla

Met gefrituurde witvis, frisse kool sla, limoen, peper, kruiden

6,75

Streetfood

5,5

Loaded Potatoes (gepofte aardappel)

Met pittige pulled pork frisse pittige kool sla, limoen, kruiden

6,75

Pulled pork, Amerikaanse cole slaw & barbecue saus
Gerookte zalm, salade van roomkaas/komkommer en bieslook
Vegetarische Mexicaanse salade met crème fraîche en
tortilla chips

7
7
6,75

Hollandse pot
Stamppotten

Boerenkoolstamppot met piccallilly en spekjes
Andijvie met piccallilly en spekjes
Spinazie stamppot met rucola en zongedroogde tomaten
Broodje rookworst met mosterd en zuurkool

8,5
8,5
8,5
6

Soepen
Pompoensoep
Gegrilde tomatensoep

Huisgemaakt met kardemom en kokosmousse
Huisgemaakt met verse basilicum

4
4

Ontbijt/Lunch
Ontbijt Tiramisu met blauwe bessen en granola klein
Yoghurt met verschillende toppings klein
Broodjes/Bagels beleg simpel
Broodjes/Bagels beleg deluxe

4
4,5
5
6,5

Desserts
Dessertmousse met toppings

Chocolademousse met kersen en amandelcrumble
Dulce de Leche
Appelkaneel mousse met koekjescrumle (najaar)

3,8
3,8
3,8

Desserttafel

Aardbeien mousse met basilicum en witte chocolade (voorjaar)

3,8

Tafel vol met lekkers zoals mousse,
toppings, donuts, popcorn en aangepast aan thema
(bv. Kerst)

6,5

