foodtruck
De Kilimanjaro neemt jou en je gasten mee op een culinaire wereldreis en jij kiest de verschillende
bestemmingen. Wij bieden jullie eerlijk, homemade streetfood aan, waarbij we werken met verse, lokale
ingrediënten

Ter info: Al onze prijzen zijn inclusief btw, geen verrassingen bij ons.

|SOME combo’s
1 The Streets
Ideaal op jouw event


Nacho’s met tomatensalsa, kaassaus, jalapeno pepers, zure room en koriander

€ 4,00/pp




Burger met pulled chicken, chilibun, currymayo, spitskool, crispy uitjes en lente-ui
Healthy Fish & Chips met kappertjesmayo, spinazie en zeekraal

€ 8,00/pp
€ 8,00/pp

Combo @ € 18,50/pp

2 Wedding bells
ANDERS DAN ANDERS


Dips & Crackers

€ 3,00/pp




€ 3,00/pp



Amuse 1 – Rivierkreeft, kiwi en mango
Amuse 2 - Carpaccio, truffelmayo, croutons, rucola en parmezaan
Amuse 3 - Wrap Tex Mex, gerookte makreel, appel en komkommer



Verse wortelsoep met gember, kokos en koriander

€ 3,50/pp



€ 8,00/pp



Traag gegaard buikspek, wortelcrème, bulgur en verse kruiden
Fris noedelslaatje met kip, taugé, verse groenten, koriander en crumble
Sticky traag gegaarde ribs met appelcider koolsalade



Smeuïge American cheesecake met aardbei, limoen en munt

€ 5,00/pp



Combo @ € 40,00/pp

€ 4,00/pp
€ 3,00/pp

€ 7,00/pp
€ 7,50/pp

|Some combo’s
3 Fiesta Manger
Ook ideaal als lunch


Mango en rucolasalade met eend, courgette en stroopsausje

€ 4,00/pp




Street dog, ciabatta, rucola, tomatenpesto, truffelmayoen parmezaan
Haute croque, zalm, zure room, dille en kruidenslaatje

€ 8,00/pp



Tiramisu, appel, limocello en witte chocolade

€ 5,00/pp

€ 6,50/pp

Combo @ € 22,00/pp

4 Kids from the block
LEKKER Voor jong en oud


Twisted potato met homemade kruidenmix (vaste kost: + €50,00)

€ 3,00/pp




American beefburger met bacon, cheddar, sla, tomaat, rode ui en smokey bbqsaus
Fried chicken met slaatje van ijsberg, radijs en mais en exotisch sausje

€ 8,50/pp



Homemade pannenkoeken met suiker naar keuze

€ 3,50/pp

Combo @ € 21,00/pp

Alle gerechten kunnen ook apart worden besteld.
Liever iets anders in de combo? Feel free to ask.

€ 7,50/pp

|SOME other suggestions
Drinks
SELECTIE vAN ONZE LEKKERe DRINKS





La vie en rose – martini, rosélimonade, limoen en rozenblaadjes
Margarita on the rocks met chilirandje
Signature rumcocktail met tonic, citroengras en gember
Mojito with a twist

€ 7,00/pp




Homemade ice-tea
Homemade fruitwater

€ 3,50/pp

€ 7,00/pp
€ 7,00/pp
€ 7,00/pp

€ 2,50/pp

CHECK OOK ZEKER ONZE DRANKFORMULES

To start

uik

Little bites & leuke voorgerechten voor de perfecte start









Toast met buikspek, krabtartaar, smokeymayo en waterkersslaatje
Ceviche van witte vis, frisse groentjes, limoen en munt
Currysoep met krab, kokosmelk en koriander
Dim sum met slaatje van opgelegde gember
Krokante scampi’s met zoetzure saus en kruidenslaatje met komkommer
Calamares met verse aïoli
Portobello met zoete aardappel, feta, spinazie en kerstomaat

€ 4,00/pp
€ 4,00/pp
€ 4,50/pp
€ 4,00/pp
€ 4,50/pp
€ 4,00/pp
€ 5,00/pp

Allergieën? Veggie? Kidsproof? We passen met plezier onze gerechten aan (en laten
ook zonder probleem de koriander achterwege).

|SOME other suggestions
Streetfood
Vers, kwaliteit, homemade & verrassend









Griekse Souvlaki van kip, pitabroodje, tomaat, rode ui, feta en tzatziki
Caesar salade met kip in pankokorst, ei, parmezaan en ansjovis
Zachte taco met kip, mexicaanse salade en avocadomayo
Mosselen met citroengras, chilipepers, gember en kokosmelk
Burger met traag gegaard, gelakt, buikspek, koriander, munt en opgelegde groenten
Zachte taco met eend, vijfkruidenpoeder, rode kool, rode ui en sausje
Quesadilla met avocado, cheddar, tomatentapenade en tomatenslaatje
Streetdog met rode ui, spekcrumble, bosui, smokey bbqsaus en mosterd

€ 7,50/pp
€ 7,00/pp
€ 7,50/pp
€ 8,50/pp
€ 8,50/pp
€ 7,50/pp
€ 7,00/pp
€ 8,00/pp

Dessert
’T perfecte einde







Chocomousse met witte chocolade yoghurt, rode vruchten en krokantje
Chocoladebroodpudding, Nutella, rode vruchten en balsamico
Crumble met appel, rode vruchten, rozijn, kaneel en vanillesaus
Zijdezachte chocoladetaart met gekonfijte sinaas, crumble en sinaasroom
Vers ijs op hoorntje
Dessertenbuffet

€ 5,00/pp
€ 5,00/pp
€ 5,00/pp
€ 5,00/pp
€ 3,00/pp
€ 12,50/pp

|Some INFO
Niemand houdt van onaangename verrassingen, dus wij gaan voor duidelijk en eerlijk. We werken met een
vaste kost van € 325,00. Wat krijg je hiervoor? Toch wel wat:
 Hippe truck, super uitgerust en volledig in orde met de laatste wetgeving inzake hygiëne
 1u opbouw en afbraak/opkuis
 2u bediening - extra @ € 27,50 per personeelslid per uur
 Rit heen en terug (max. 50 km) - extra @ € 1,00 per km
 Trendy verpakkingsmateriaal, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van biologisch en/of
gerecycleerd materiaal. (Liever ‘echt’ bestek etc, vraag naar de mogelijkheden)
 Afvalverwerking, wij nemen al ons afval mee.
 Statafels, indien gewenst (max. 3 stuks) - extra @ € 10,00 per tafel
 Verse, lokale ingrediënten met liefde uitgekozen en bereid.

|CONTACT
Vraag een vrijblijvende offerte, meer informatie,… via e-mail:
 hallo@foodtruck-kilimanjaro.be
 0496620661
Bezoek ons op het web & co:
 www.foodtruck-kilimanjaro.be
 Instagram: Kilimanjaro_foodtruck

