


Eerst en vooral bedankt voor uw interesse in onze
foodtrucks. In deze brochure geven we je graag een woordje uitleg 
over de werking van Streetfood Architects.

We beschikken momenteel over een vloot van trendy foodtrucks 
waaruit u kan kiezen of waarvan u er meerdere kan boeken om zo 
uw eigen privé foodtruckfestival te organiseren.
Er is keuze uit: pasta trucks, pizza trucks, deluxe burger trucks, haute 
dog trucks, beenham/bbq trucks, frites trucks, mexican trucks, wrap 
to go trucks, healthy foodtrucks, aperitief trucks , cocktail trucks, 
dessert & taptrucks en een DJ caravan.

Iedere formule kan afzonderlijk geboekt worden. De standaard 
opstartkost bedraagt 150 euro voor groepen vanaf 40 personen, 
voor kleinere groepen bedraagt deze 250 euro. In dit bedrag zit de 
huur van de foodtruck voor 2 uur ter plaatse, de bediening aan de 
foodtruck en de 1ste 30km transport vervat.

Wil u de foodtruck langer huren, dan kan dit, vraag naar onze 
mogelijkheden.

Extra kilometers worden verrekend aan 0,75 euro per km.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij tevens al uw events 
verzorgen van A tot Z. Wij regelen alles details zodat jij zelf volop kan 
genieten van jouw event.

Heeft u nog ander wensen of wil u een ‘out of the box’ voorstel voor 
uw event? Wil je een klassieke catering zonder foodtrucks voor uw 
bedrijfsevent, congres, vergadering of receptie? Aarzel niet om ons 
te challengen met uw idee, ons keuken- en eventteam doen al het 
mogelijke om u verder te helpen.
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Wenst u extra hapjes dan is dit perfect mogelijk, vraag naar onze hapjeskaart.
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OVERHEERLIJKE HAPJES
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Mini bruchetta
(heerlijke verse tomatenblokes met onze 
speciale kruidenmix)

Verse lookbroodjes

Italiaanse wrap
(Italiaanse ham, pesto & rucola)

4,50 euro per persoon

Mini bruchetta
(heerlijke verse tomatenblokes met onze 
speciale kruidenmix)

Vespa bruchetta
(Italiaanse olie, mozzarella & speciale 
kruidenmix)

Verse lookbroodjes

Italiaanse wrap
(Italiaanse ham, pesto & rucola)

6 euro per persoon

Mini bruchetta
(heerlijke verse tomatenblokes met onze 
speciale kruidenmix)

Vespa bruchetta
(Italiaanse olie, mozzarella & speciale 
kruidenmix)

Verse lookbroodjes

Italiaanse wrap
(Italiaanse ham, pesto & rucola)

Zalm wrap
(Zalm, kruidenkaas, ijsbergsla & 
komkommer)

Koude pastasalade

Mini pizza slice

10 euro per persoon

THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXETHE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXETHE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE



PIZZA - ALL YOU CAN EAT - FORMULES

2 uur lang onbeperkt pizza smullen
Pizza Margherita

Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
13 euro per persoon

2 uur lang onbeperkt pizza smullen
Kies zelf 4 pizza’s1 (Margherita + 3)

Kids tot 10 jaar: 
12 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
15 euro per persoon

2 uur lang onbeperkt pizza smullen
Kies zelf 6 pizza’s1

(Margherita + 5)

Voeg zelf extra rijkelijke toppings toe
Gerookte Atlantische zalm,heerlijke 
scampi’s, pijnboompitten, rucola,
Parmaham, zongedroogde tomaten,...

Kids tot 10 jaar:
15 euro per persoon

Vanaf 10 jaar:
19 euro per persoon

THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

1 Keuze uit: Margherita, Bolognaise, Kebab, Boscaiola, Spécial, Veggie,  
                 Hawaï, Chorizo, Contadina, Sweet chicken.

Meer informatie over de samenstelling van deze pizza’s kan u vinden op pagina 18.
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2 uur lang onbeperkt pasta smullen
Keuze uit Bolognaise en Diabolique

Kids tot 10 jaar: 
8 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
10 euro per persoon

2 uur lang onbeperkt pasta smullen
Keuze uit 8 soorten pasta1

Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
12 euro per persoon

2 uur lang onbeperkt pasta smullen
Keuze uit 8 soorten pasta1

Voeg zelf extra rijkelijke toppings toe
Gerookte Atlantische zalm,heerlijke 
scampi’s, pijnboompitten, rucola,
Parmaham, zongedroogde tomaten,...

Kids tot 10 jaar:
12 euro per persoon

Vanaf 10 jaar:
19 euro per persoon

THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

PASTA - ALL YOU CAN EAT - FORMULES

1 Keuze uit: Bolognaise, Diabolique, 
Fromagio, Carbonara, Puur Pesto, 
Cheezy Pesto, 50 CC, 200 CC

Meer informatie over de 
samenstelling van deze pasta’s kan 

u vinden op pagina 19.
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PASTA & PIZZA COMBO FORMULES

THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE

In deze formule krijgen je gasten 
eerst een pizza slice Margherita als 
voorgerecht en nadien een pastabeker 
Bolognaise als hoofdgerecht

Kids tot 10 jaar: 
8 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
10 euro per persoon

In deze formule krijgen je gasten eerst 
een pizza slice (keuze uit 4 soorten)1 en 
nadien een pastabeker als hoofdgerecht 
(keuze uit 8 soorten)2.

Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
12 euro per persoon

In deze formule krijgen je gasten eerst een pizza slice (keuze uit 4 soorten)1 en nadien 
een pastabeker als hoofdgerecht (keuze uit 8 soorten)2.

Voeg zelf extra rijkelijke toppings toe
Gerookte Atlantische zalm,heerlijke scampi’s, pijnboompitten, rucola,
Parmaham, zongedroogde tomaten,...

Kids tot 10 jaar: 
12 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
15 euro per persoon

1 Keuze uit: Margherita, Bolognaise, 
Kebab, Boscaiola, Spécial, Veggie, 
Hawaï, Chorizo, Contadina, Sweet 
chicken.

Meer informatie over de samenstelling 
van deze pizza’s kan u vinden op 

pagina...

2 Keuze uit: Bolognaise, Diabolique, 
Fromagio, Carbonara, Puur Pesto, 
Cheezy Pesto, 50 CC, 200 CC

Meer informatie over de samenstelling 
van deze pasta’s kan u vinden op 

pagina 19.

THE DELUXE
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THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

PIZZA & PASTA - ALL YOU CAN EAT - FORMULES

De naam zegt het zelf, 2 uur lang 
onbeperkt zowel pizza Margherita als 
pasta Bolognaise smullen.

Kids tot 10 jaar: 
11 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
18 euro per persoon

De naam zegt het zelf, 2 uur lang 
onbeperkt zowel pizza als pasta smullen. 
Keuze uit 4 soorten pizza1 en 8 soorten 
pasta2.

Kids tot 10 jaar: 
14 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
20 euro per persoon

De naam zegt het zelf, 2 uur lang 
onbeperkt zowel pizza als pasta smullen. 
Keuze uit 4 soorten pizza1 en 8 soorten 
pasta2.

Voeg zelf extra rijkelijke toppings toe
Gerookte Atlantische zalm,heerlijke 
scampi’s, pijnboompitten, rucola,
Parmaham, zongedroogde tomaten,...

Kids tot 10 jaar: 
16 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
25 euro per persoon

1 Keuze uit: Margherita, Bolognaise, Kebab, Boscaiola, Spécial, Veggie,  
  Hawaï, Chorizo, Contadina, Sweet chicken.

Meer informatie over de samenstelling van deze pizza’s kan u vinden op pagina...

2 Keuze uit: Bolognaise, Diabolique, Kaassaus, Carbonara, Puur Pesto, Cheezy Pesto,  
  50 CC, 200 CC

Meer informatie over de samenstelling van deze pasta’s kan u vinden op pagina 19.
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DELUXE BURGERS

Deluxe Burger: 9 euro per stuk
Kidsburger: 6 euro per stuk

Deze kunnen ook met heerlijke Belgian 
Frites of Gourmet Frites geserveerd worden, 
inclusief onze heerlijke home made sweet 
mayo, voor slechts 4 euro extra per 
persoon.

The Classic:

The Italian:

Don Cheese:

Hot Crispy Chicken:

Pulled Pork:

Kidsburger: 
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Heerlijke gourmet burgers, recht van de grill. Lekker 100% wit-blauw rundvlees, pulled pork of heerlijke kip, verse groenten, krokante 
bagnat en onze signature sauce. Keuze uit 5 Deluxe Burgers en 1 Kidsburger (tot 10 jaar)

100% wit-blauw rundvlees, crispy bacon, smeuïge brie, signature 
sauce, knapperige ijsbergsla en verse rode ui

100% wit-blauw rundvlees, parmezaanschilfers, cripsy bacon, 
zongedroogde tomaten, signature sauce, knapperige rucola, verse 
rode ui

100% wit-blauw rundvlees, crispy bacon, heerlijke cheddar, 
lekkere mozzarella, signature sauce, knapperige ijsbergsla,verse 
rode ui en gebakken ui

heerlijke krokante kipfilets met knapperige ijsbergsla, geheim 
smeuïg sausje en fijngehakte jalapenos.

heerlijke pulled pork, guacamole, maïs, cheddar, ijsbergsla en 
tomaat

heerlijke burger met crispy bacon, rode ui, signature sauce en 
heerlijke cheddar

Eveneens is het mogelijk om onze Deluxe Burgers te nemen in een ALL YOU CAN 
EAT formule. Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
15 euro per persoon zonder Belgian Frites of Gourmet Frites
20 euro per persoon met Belgian Frites of Gourmet Frites
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HOT DOGS - HAUTE DOGS & BEENHAM

HOT DOGS

Basic Hot Dogs
3,50 euro per stuk

Ook mogelijk in ALL YOU CAN EAT formule

Kids tot 10 jaar: 
7 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
9 euro per persoon

HAUTE DOGS

Kies uit The American, The Italian of The Ceasar
9 euro per stuk

Ook mogelijk in ALL YOU CAN EAT formule

Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
15 euro per persoon

Beenhambroodjes met groentenbuffet
9 euro per stuk

Ook mogelijk in ALL YOU CAN EAT formule

Kids tot 10 jaar: 
10 euro per persoon

Vanaf 10 jaar: 
14 euro per persoon
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BEENHAM The American: 
Vespa sausage, augurk, cheddar, homemade ketchup 
& crispy onion

The Italian: 
Vespa sausage, fresh pesto, parmezano, rucola, 
tomaatjes

The Ceasar:
Vespa sausage, parmezano, ceaser sauce, ceaser 
salad, tomaatjes
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DESSERTENBUFFET
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THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

Witte chocolademousse
Bruine chocolademousse
Rijstpap

4,50 euro per persoon - 3st. pp

Witte chocolademousse
Bruine chocolademousse
Rijstpap
Tiramisu

7 euro per persoon - 4st. pp

Witte chocolademousse
Bruine chocolademousse
Rijstpap
Panacotta
Tiramisu
Mini gebakjes
Fruitsalade

10 euro per persoon - 7st. pp



THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

FRITES

1 x frietjes
1 x dipsaus
1 x frikandel*

7,50 euro per persoon

1 x frietjes
1 x warme saus (stoofvlees/vol-au-vent)
1 x dipsaus
1 x frikandel*

10,50 euro per persoon

1 x gourmet frites
1 x warme saus (stoofvlees/vol-au-vent)
1 x dipsaus
1 x frikandel*

13 euro per persoon

Alle prijzen inclusief 21% btw - Streetfood Architects - www.streetfoodarchitects.be - info@streetfoodarchitects.be

*Andere snacks mogelijk op aanvraag.10
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PULLED PORK NACHO’S PULLED PORK TACO’S CHILI CON CARNE

MEXICAN STREETFOOD

Knapperige nacho’s overgoten met 
heerlijke warme Pulled Pork, cheddar, 
knapperige maïs, homemade sweet 
BBQ sauce, afgewerkt met signature 
kruidenmix.

Als starter: 6 euro per persoon
Als main dish: 12 euro per persoon

Krokante taco’s gevuld met heerlijke 
warme Pulled Pork, cheddar, knapperige 
maïs, homemade sweet BBQ sauce, 
afgewerkt met signature kruidenmix.

Per 3 stuks: 9 euro

Authentiek Mexicaans recept voor de 
liefhebber van een heerlijk stoofpotje, 
geserveerd met flatbread.

Als starter: 6 euro per persoon
Als main dish: 12 euro per persoon
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THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

WRAP TO GO

Stel je eigen heerlijke maaltijdwrap 
samen.

Keuze uit:

Babyleaf
Maïs
Olijven
Paprikareepjes
Komkomerschijfjes
Heerlijk gekruide kipfilet

Keuze uit 2 signature dressings

A volonté: 13 euro per persoon

Stel je eigen heerlijke maaltijdwrap 
samen.

Keuze uit:

Alle ingrediënten uit de ‘The Original’ 
formule plus: 

Rucola
Bladspinazie
Worteltjes
Tomaat
Mozarella
Spekblokjes

Keuze uit 3 signature dressings

A volonté: 15,50 euro per persoon

Stel je eigen heerlijke maaltijdwrap 
samen.

Keuze uit:

Alle ingrediënten uit de ‘The Exclusive’ 
formule plus:

Gerookte atlantische zalm
Heerlijke scampi
Pijnboompitten
Parmaham
Verse ui
Zongedroogde tomaatjes
Mangoblokjes

Keuze uit 3 signature dressings

A volonté: 18 euro per persoon

Maximum 50 personen per uur per foodtruck.
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THE ORIGINAL THE EXCLUSIVE THE DELUXE

HEALTHY FOODS

Stel je eigen trendy salad samen.

Keuze uit:

Babyleaf
Maïs
Olijven
Paprikareepjes
Komkomerschijfjes
Lauwe penne
Heerlijk gekruide kipfilet

Keuze uit 2 signature dressings

Per bowl: 11 euro
A volonté: 13 euro per persoon

Stel je eigen trendy salad samen.

Keuze uit:

Alle ingrediënten uit de ‘The Original’ 
formule plus: 

Rucola
Bladspinazie
Worteltjes
Tomaat
Mozarella
Spekblokjes
Keuze uit 3 signature dressings

Per bowl: 13,50 euro
A volonté: 15,50 euro per persoon

Stel je eigen trendy salad samen.

Keuze uit:

Alle ingrediënten uit de ‘The Exclusive’ 
formule plus:

Gerookte atlantische zalm
Heerlijke scampi
Pijnboompitten
Parmaham
Verse ui
Zongedroogde tomaatjes
Mangoblokjes

Per bowl: 16 euro
A volonté: 18 euro per persoon

Wil je graag een supplement gourmet frites? Dat kan @ 3,50 euro
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BITE SIZE ECLAIRS DELUXE ECLAIRS DELUXE

ECLAIRS DELUXE

3 euro per stuk 4,50 euro per stuk

Keuze uit maar liefst 14 soorten overheerlijke eclairs.

Banaan
Caramel

Cuberdon
Ferrero Praliné Hazelnoot

Fondant
Kinder
Kokos

Notenmix Geroogd Fruit
Oreo

Pistache
Salted Caramel

Sinaas Pims
Speculaas

Toblerone Nougat

MINIMUM AFNAME 20 STUKSMINIMUM AFNAME 20 STUKS
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ORGANISEER EEN HEUS PRIVÉ FOODTRUCK FESTIVAL
BIJ JOUW BEDRIJF OF BIJ JE THUIS?

Beleef de authentieke sfeer van een heus foodtruck festival.
Wij verzorgen alles van A tot Z, zodanig dat jij ook ten volle kan genieten zonder zorgen.

Interesse? 
Contacteer ons op het nummer 0487 99 55 99 of mail naar info@streetfoodarchitects.be



OM UW BOOKING VAST TE LEGGEN VRAGEN WE EEN VOORSCHOT VAN 250 EURO OP ONZE ZAKELIJKE 
REKENING BE89 0688 9504 4285 MET VERMELDING VAN UW NAAM, DATUM EVENT EN GSMNUMMER

Alle prijzen inclusief 21% btw - Streetfood Architects - www.streetfoodarchitects.be - info@streetfoodarchitects.be

DRANKENFORFAITS

2 uur unlimited, inclusief benodigdheden, bediening aan de bar (exclusief bediening aan tafel)

Cava + witte en rode wijn + pils + frisdrank + Witkap (Trappist) aan 14 euro per persoon

Per bijkomend uur - 5 euro per persoon zonder cava
Per bijkomend uur - 6 euro per persoon met cava

Bediening aan tafel - 30 euro per kelner / per uur
Barmeubel huren - 90 euro

Aperol Spritz of cocktails
Tot 30 stuks - 7 euro per stuk

30 tot 50 stuks - 6,80 euro per stuk
50 tot 100 stuks - 6,50 euro per stuk

+ 100 stuks - 6 euro per stuk

Gin bar mogelijk op aanvraag.
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Margherita 
tomatensaus, kruiden van La Mama, smeuïge mozzarella én zuiderse olijfolie

Bolognaise 
tomatensaus + mozzarella + smaakvolle bolognaisesaus

Kebab 
tomatensaus + mozzarella + gekruid pitavlees

Boscaiola 
tomatensaus + mozzarella + champignons

Spécial 
tomatensaus + mozzarella + verse ui + chorizo + ham + champignons + paprika

Veggie
 tomatensaus + mozzarella + gegrilde paprika’s + olijven

Hawaï 
tomatensaus + mozzarella + gekookte hamblokjes en ananas

Chorizo 
tomatensaus + mozzarella + schijfjes chorizo

Contadina 
tomatensaus + mozzarella + champignons en gekookte hamblokjes

Sweet chicken
tomatensaus + mozzarella + gegrilde kippenreepjes, zoetzure saus

Alle prijzen inclusief 21% btw - Streetfood Architects - www.streetfoodarchitects.be - info@streetfoodarchitects.be

ASSORTIMENT PIZZA
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ASSORTIMENT PASTA

Bolognaise 
Met heerlijk gekruid gehakt

Diabolique 
Met spicy bolognaisesaus 

Fromaggio
Heerlijke kaassaus

Carbonara 
Heerlijke kaassaus met gebakken spekreepjes

Puur Pesto
Met verse groene pesto van basilicum

Cheezy Pesto 
Heerlijke kaassaus met frisse pesto

50 CC
Bolognaise + Carbonara

200 CC 
Diabolique + Carbonara

Alle prijzen inclusief 21% btw - Streetfood Architects - www.streetfoodarchitects.be - info@streetfoodarchitects.be
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multifunctionele hal
in het hartje van 

ninove
seminaries - beurzen - events - feesten_ 

productvoorstellingen teamnbuildings - 

eetfestijnen - fuifen ... 

!!! speciale formules voor 

eetfestijnen van verenigingen!!!

info & bookings >>> info@themauritz.be

the mauritz | mallaardstraat 3 - 9400 ninove



Wil je graag al een voorsmaakje van al dit lekkers?

Breng dan zeker een bezoek aan ons Vespa Streetfood restaurant
gelegen in het hartje van Ninove.

Vespa Streetfood
Centrumlaan 12/1 - 9400 Ninove

Met dank aan onze partners:



STREETFOOD ARCHITECTS
www.streetfoodarchitects.be
info@streetfoodarchitects.be

0487 99 55 99


