Praktische info
Om jullie feest goed te laten verlopen hebben we nodig:
- Een VLAKKE en STABIELE staanplaats voor onze foodtruck/catering tent.
- Een ruimte van 7×3,5m en voldoende ruimte om te manoeuvreren
(Als de ondergrond niet stabiel genoeg is, kunnen en zullen we niet oprijden.)

- 3 vrije elektriciteitsaansluitingen van 20A (op apart circuit) en graag ook een
water aftappunt (Drinkbaar).
We zijn altijd ruim op tijd (45 min op voorhand). Graag vragen we iemand aanwezig die ons kan
begeleiden naar onze staanplaats en aansluitingspunten. We blijven standaard 1u ter plaatse. Nodig
dus je gasten tijdig uit om zich naar de foodtruck of buffet te begeven. Bij grote groepen wordt vooraf een verlenging afgesproken. Wordt er toch gevraagd om langer te blijven dan afgesproken, dan
vragen we € 37 per extra uur (incl. 21% btw).
Onze verse producten worden afgestemd op het aantal personen dat je vooraf doorgaf. Aantallen
kunnen tot ten laatste 1 week vooraf aangepast worden. Het aangegeven aantal wordt gefactureerd.
Voor kinderen <10 jaar hebben we een aangepast menu/tarief.
Bij boeking vragen we een voorschot van € 300 te storten na ontvangst van uw voorschotfactuur op
onze KBC rekening: BE 46 7360 4521 8636 met vermelding van jullie naam en datum van het feest.
Pas na betaling van het voorschot staat je feest definitief vast. Bij annulatie wordt het voorschot niet
terug betaald. Het restbedrag dient betaald te worden via overschrijving. Er wordt een opstartkost
van € 75 (btw incl.) aangerekend voor foodtruck of catering dit voor locaties in een straal van 20km
rond centrum Esen. Indien een locatie op grotere afstand : + € 0,50/km (heen en terug, incl. btw) In
dit forfait zit ons voorbereidende werk en bijhorend cateringmateriaal.
Voor de bediening/bereiding ter plaatse vragen we voor elk extra personeelslid € 30/u (excl.btw). De
minimum afname bedraagt € 500 foodkost (excl btw). De vermelde prijzen van de gerechten op de
website en folder zijn incl. 6% btw, voor alle dranken incl 21% btw. Voor de bediening van gerechten
buiten de foodtruck of cateringtent wordt het officiële btw tarief aangerekend van 12% i.p.v. 6%.
Indien de diensten niet volledig op privaat terrein kunnen plaats vinden, zorgt de organisatie voor de
nodige aanvragen bij stad of gemeente. Corre’s food kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Boetes of sancties die voortvloeien door nalatigheid, vallen volledig ten laste van de organisatie.
Wie een reservatie maakt bij Corre’s Food, gaat akkoord met bovenstaande richtlijnen en erkent deze
ook gelezen en goedgekeurd te hebben.
Deze folder vervangt alle voorgaande folder van Corre’s Food.

Feestformule
Voor elk feestje hebben we de perfecte formule. Op onze site vindt u de 		
standaard formules. Toch niet wat je zoekt? Contacteer ons en we maken
voor u een formule op maat! Corre’s Food kan ook rekening houden met
allergieën. Vraag ernaar bij uw reservatie.

CORRE’S FOOD: FOODTRUCK & CATERING
gsm 0498 02 24 03
Roeselarestraat 98 - 8600 Esen (Diksmuide)
info@corresfood.be - www.corresfood.be

Hapjes koud
Assortiment voor op tafel 						
€ 2.40 /pp
(salami, kaasjes, tapenade, kerstomaatjes, olijven,…)
Tabouleh met noordzeegarnalen en bieslook 			
€ 1.85
Gerookte zalm met appel en noordzeegarnalan 		
€ 3.20
Zalmmousse met komkommer 					
€ 1.85
Gerookte zalm met zure room 					
€ 1.80
Frigola scampi pickels 						€ 1.45
Varkensrillette met uienkonfijt 					
€ 1.60
Carpaccio van gebakken kip 					
€ 1.80
Carpaccio van rundspastrami 					
€ 1.80
Asperge met duroc-ham en mosterdsausje (seizoen)
€ 1.75

Hapjes warm
Mini-loempia met huisgemaakte dipsaus 			
€ 1.00
Kippenboutje 							€ 1.10
Artisanaal kaaskroketje 						€ 1.10
Gefrituurde tijgergarnaal 						
€ 1.60
Bruschetta met gerookte zalm en kruiden 			
€ 1.50
Bruschetta met mozzarella en parmaham 			
€ 1.50
Croque pata negra ham en mozzarella 				
€ 1.55
Mini-hamburger ‘’wit blauw ‘’ 					
€ 2.00
Garnaalcocktail 							€ 2.10
Bruschetta met tomatensalsa en feta 				
€ 1.40
Gelakt buikspek 							€ 2.10
Bruschetta pulled pork bbq 					
€ 1.75
Vleesplankje 4 personen 						€ 10.00
Kroketje van varkenswangen van duroc d’olives 		
€ 1.45
Kroketje van prosciutto en groene asperges 			
€ 1.45
Zalm in een jasje van courgette met dille 			
€ 2.10

Receptieformule
Assortiment voor op tafel
Kroketje van varkenswangen van duroc d’olives
Bruschetta met tomatensalsa en feta
Mini-hamburger ‘’wit blauw ‘
Varkensrillette met uienkonfijt
Zalm in een jasje van courgette met dille
Carpaccio van gebakken kip
Mini-loempia met huisgemaakte dipsaus
Ovenkoekje met beenham of frietjes met mini frikandel
Mini-dessertje
		

€ 19.25/pp

Cocktails
Alle cocktails hebben een prijs van € 7.00 /stuk:
				
Strawberry Daiquiri
Mojito
Mojito Strawberry
Gin-tonic
Strawberry Gin
Bellini
Tequila sunrise
Sweet passion
Lazy red cheeks

Mocktails
Alle mocktails hebben een prijs van € 6.00 /stuk:
				
Sweet violet
Appel-kaneel
Pompelmoes-honing
Hibiscus-munt
Passion-up
Vlierbloesem bloedsinaasappel

Pasta
Formule 1:
			
			
U boekt ons voor uw feest en u bepaalt welke porties uw gasten krijgen.
			
Pastabekers zijn te verkrijgen in small (€ 5.75) en large (€ 7.50).
Formule 2:
			
			
			

U boekt ons voor uw feest en uw gasten kunnen à volonté aanschuiven
aan de pastabar. We rekenen hiervoor € 10.50 /volwassene en
€ 7.50 /kind (-10 jaar).

Sauzen:
4 kazen: 		
emmental, gouda, mozarella, cheddar
Bolognese Classic: huisbereide bolognesesaus op Corre’s wijze
Curry: 			
gebakken kipblokjes, pikante currysaus, parmezaanse kaas
Scampi: 		
gebakken scampi, Ricard, pikante tomatensaus
Pesto: 		
zongedroogde tomaatjes, huisbereide pesto, rucola, parmezaanse kaas
Zalm: 			
zalm, broccoli, kruidenkaas
Rocquefort:		rocquefortkaas, gebakken spekjes
Ham en kaas:
kaassaus, ham

Croques
1 stuk per persoon (1 soort naar keuze) 			
2 stuks per persoon (max. 3 soorten) 			
Croques a volonté (max 4 soorten) 			

€ 3.00 tot € 5.00 /pp
€ 6.00 tot € 9.00 /pp
€ 12.00 /pp

Soorten croques
		
Ham – Kaas: 			
Gouda, gekookte ham
Zalm – Boursin: 		
Zalm, boursin
PataNegra – Mozarella:
Pata-negraham, mozarellakaas, pesto
Geitenkaas – Peer: 		
Geitekaas, peer, stroop
Honolulu: 			Kip, goudakaas, huisgebereide groene pesto
Corre’s:			Keiems bloempje, appel, walnoot
Witloof: 			Witlof, orvalkaas, zwarte-woud ham

Hamburgers
1 burger per persoon (1 soort naar keuze): 		
€ 7.10 /pp
1 burger per persoon + frietjes + sauzen: 		
€ 9.50 /pp
Burger à volonté: 						€ 12.75 /pp
Burger + frietjes + sausjes à volonté: 			
€ 14.75 /pp
Soorten hamburgers
Pulled Pork: 		
Zalmhamburger:
Rundshamburger:
Italiaanse burger:

traag gegaard varkensvlees, koolsla, barbecuesaus
gerookte zalm, boursin, dille mayonaise,..
rundsvlees, krulsla, tomaat, geroosterde uitjes, dille mayonaise
rundsvlees, parmezaanse kaas, rucola, zongedroogde
			tomaatjes, pesto

Corre’s burger:
Brasil burger:
Smude burger:

rundsvlees, mozzarella, mosterdsaus,..

kippenburger, barbecuesaus, sla, tomaat, bacon, ...
rundsvlees, Keiems bloempje, appel, honing...

Vol-au-vent of rundsstoofvlees
Krokante frietjes
Groentenpotje
Mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus.
€ 14.75 /pp

***

Paëlla
Paëlla à volonté met scampi, venusschelpen, mosselen,
calamares, kip en chorizo + Frans stokbrood en garnituur.
€ 15.25 /pp

***

BBQ
Classic:
Krokante frietjes
Groenten: tomaat, wortel, sla, komkommer, seldersalade,
boontjes
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, mosterd
Vlees:
bbq worst, brochette, kippenkotelet
€ 16.50 /pp

***

Luxe:
Krokante frietjes
Groenten: tomaat, wortel, sla, komkommer, seldersalade,
bloemkoolsalade met granaatappel
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, mosterd,
1 warme saus naar keuze
Vlees:
zalmpapilotte, lamskoteletje, côte à l’os, worst
€ 26.00 /pp ***
Côte à l’os:
Krokante frietjes
Groenten: tomaten, wortel, sla, komkommer, seldersalade, 			
		
bloemkoolsalade met granaatappel,...
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, warme saus
naar keuze.
€ 23.50 /pp

***

*** Borden en bestek worden door ons geleverd en terug vuil meegenomen.

Frietkot
Classic:
Krokante frietjes
Sauzen: mayonaise, ketchup, cocktailsaus, joppie, andalouse
Snacks : frikandel, kippennuggets, bitterballen, kaasballetjes
€ 10.00 /pp
Luxe:
Krokante frietjes
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, curryketchup , cocktailsaus, 		
		
joppie, andalouse
Snacks: frikandel, brochette, bitterballen, kippen boutjes,
		
chickennuggets, boulet, boulet special
€ 13.00 /pp

Beenham in ovenkoekjes à volonté
Witte ovenkoekjes met gebraiseerde beenham
Groenten: tomaten, wortel, sla, komkommer, augurkjes,
gebakken uienringen.
Sauzen: mayonaise, tartaar, ketchup, cocktailsaus, looksaus,
andalouse, joppie
€ 12.00 /pp

Ijsjes
U kunt keuze maken uit 4 smaken.
1 bol € 1.75 | 2 bollen € 2.5 | 3 bollen € 3.25
Vanille - Chocolade - Stracciatella - Mokka - Hazelnoot
Speculaas - Pistache - Cuberdon - Aardbei

Mini Dessertjes
Pannacotta | Chocomousse | Crème brûlée
Tiramisu | Mini-fruittaartje | Mini-éclair | Javanais | Macarons
		
Minimum bestelhoeveelheid: 20 stuks, waarvan minimum
5 per soort.
Stukprijs € 2.15

Dessert buffet
Chocomousse, boules de Berlin, javanais, panna cotta,
pastel de nata, mini donuts, macaron, tartin rus, aardbeien 		
bavarois, vers fruit
We rekenen steeds 5 stuks per persoon,
een mengeling zijn uit bovenstaande dessertjes .
€ 10,35/pp

