FOODTRUCK & TRAILER SERVICE

CHAR
LES
BAR BQ

Met de foodtrucks van Charles Bar BQ geniet u gegarandeerd van heerlijke
grillgerechten en instant gezelligheid op uw feest of evenement.
Wij komen ter plaatse in uw tuin, bij uw bedrijf of op de feestlocatie van
uw keuze. Eender waar in Europa waar we voor plezier en lekker eten kunnen zorgen, daar rijden we heen… Van een festivalletje, een sneukelroute,
klantenevent of personeelsetentje tot communiefeest, babyborrel, sweet 16
of verjaardagsfeest, met Charles Bar BQ is het genieten van begin tot einde…
We beschikken over twee authentieke foodtrucks die we naargelang de
locatie en het aantal gasten kunnen inzetten. In de sympathieke Bevergem
Truck, een prachtige vintage Mercedes camionette met ingerichte bar en
grillmodule, bereiden we de lekkerste cocktails en smaakvolste côte à l’os en
verwennen uw gasten met alle spijs en drank die hun hartje begeert.
Op grotere evenementen verder van huis verrassen we uw bezoekers vanuit onze gezellige foodtrailer met mobiele keuken en apart bargedeelte met
hapjes, drankjes en zoveel lekkers. Huisbereide burgers op la plancha of een
heerlijk stukje vlees aan het spit, u kiest en wij maken het klaar!
Wat de gelegenheid of setting ook is, met de foodtrucks van Charles Bar BQ
kiest u voor een originele en overheerlijke cateringformule!

Snuif de sfeer op via:

2 Charles BAR BQ

Charles BAR BQ 3

Aantallen

vaste kost

Wij verzorgen feesten
vanaf 40 volwassenen.
Afhankelijk van
menukeuze kunnen we
op weekdagen kleinere
groepen verzorgen mits
bijkomende forfait.

Inbegrepen:
3 koks/medewerkers
gedurende 3u standby,
sfeervolle aankleding.

Transportkosten
Bij werking met de
Charles Bar BQ formules
gelden steeds volgende
voorwaarden:
Verplaatsingskosten: €1,00/
km (West-en
Oost-vlaanderen)
Op aanvraag voor rest van
België en Europa
Btw exclusief
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€ 600,00

Elektriciteit
16, 32 of 63 A bij
voorkeur aanwezig.

Extra uren dienen per uur
bijbetaald te worden.

Indien uw locatie geen
standaardinrichting
heeft kunnen we tenten,
verlichting, tafels, stoelen
of banken, wijnvaten, watertoevoer, stroomgenerator,...
voor u regelen!

Minimum aantal
genodigden: vanaf 40
personen

Extra uren

Extra kelners dienen per
uur betaald te worden.

Kelners: € 25,00/u
Koks: € 35,00/u

BTW

Kledij

Alle prijzen zijn excl. btw
12% btw (bediening)
21% btw (dranken/verhuur)
6% btw (enkel levering).

Kelners dragen een
verzorgd uniform.
Thema’s kunnen
aangevraagd worden.

Betaling

Bord en bestek

Binnen de 8 dagen na feest.
€750 voorschot bij definitieve reservatie datum

Hoofdgerechten en
desserts: € 1,00/set.
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assortiment
FINGERFOOD/TABLE BITES
KOUD
Assortiment fingerfood: 			
€3,00/p.p.
diverse soorten tapa’s 				
Charcutterie plankjes 			
€3,00/p.p.
Iberico ham 				€5,00/p.p.
Charles’ choice (assortiment)		
€6,00/p.p.
Verdere keuze receptiehapjes
(zie beenhouwerietje catering)
WARM: ‘MIBRASA’
Boudin blanc				€2,00/p.p.
Knack cheese				€2,00/p.p.
Brasvar spek				€2,00/p.p.
Bruschetta’s chef			€2,50/p.p.
Sticks:
€1,20-1,80/p.p.
chipo, merguez, chicken/ginger, ham
Nacho’s cheese
€3,00/p.p.
Gegrilde kippenboutjes Chili dipsausje
€3,00/p.p.
Gegrilde scampi, verse tartaar 		
€3,00/p.p.
Gelakte Rum-ribs			€4,00/p.p.
Kaaskroketjes 				€4,00/p.p.
Pulled pork kroketjes 			
€5,00/p.p.
Garnaalkroketjes			€6,00/p.p.
Verdere keuze receptiehapjes
(zie beenhouwerietje catering)
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BURGERS			 VANAF € 5,00/ST
Het assortiment wordt continu bijgewerkt.
Vraag naar onze limited editions!
Charles burger (the classic)
Bad Boy Beef Burger; BBBB (Beefalicious)
#METOO Burger (Met verse frietjes)
Pulled pork burger
‘HAM’ burger (Ham + Rum BBQ sauce)
Cheeseburger
Bacon burger
Chefs burger (bacon, egg,…)
Italian burger (mozzarella, tapenade, rucola, 		
pijnboompitten, balsamico)
Black angus burger
Raclette burger (augurk, salade, raclettekaas,
Zuid-Tirol spek)
Lamsburger (courgette, aioli)
Truffel burger (truffelmayo , parmesan, sesam, rucola)
Mibrasa burger (gekarameliseerde ui, champignons,
American BBQ sauce)
Bad hunter/ Veggie burger
Zalm burger (bearnaise, rucola)
Scampi burger (gegrilde scampi, tartaar, veldsla)
The real KING: king krab burger
Spit burger (noothammetje, crunch, slamix, tomaat)
Spit steakburger (gegrilde chateaubriand,
bearnaise, veldsla)
Crunchy chicken (mango, curry saus, veldsla)
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DOGS AND MORE		 VANAF € 4,00/ST
Haute dog (knackworst, wasabi, crunch, coleslaw)
Ski dog (kaas knackworst, honingmosterd, iceberg)
Greek dog (mergeuz, feta, taboulé)
Braadworst: de klassieker
Boudin blanc (gekarameliseerde ui, mosterdsausje)

Noodles chicken
Noodles scampi
Vegetarische wok
Bouillabaise
Seizoensoep
Ajuinsoep

FRIES AND MORE		 VANAF € 4,00/ST
Frietjes, saus naar keuze
BFF: Best Fries Forever
Frietjes, stoofvlees
Frietjes, verse vol-au-vent van hoevekip
Frietjes, balletjes in tomatensaus
Charly Dirty Fries
(fries, pulled pork, spring onion, andalouse, crunch)
Charlientje: Charles special
Ham & BBQ sauce of beefburger &
homemade andalouse

SWEETS 			
VANAF € 3,00/P.P.
Ijshoorntje
Sorbets
Geflambeerde flensjes
Flensjes met ijs en rood fruit
Gevulde flensjes
Gekarameliseerde ananas van het spit met ijs
Tarte tatin met ijs
Apfelstrudel met ijs
Moelleux aux chocolat
S’Mores skilet
BBQ donut

AND MORE
Speedy ‘Corn’ zales
Grilled chicken ranch wraps
Russian rillettes
PPB: Pork Belly Burnt ends
Salades (crispy duck, caesar, veggie , caprese,…)
Bagels gevuld
Bad Hunter bagel: hummus, komkommer salade, 		
avocado, spinazie, framboos, sjalot, vinaigrette
Foccacia tomaat, mozzarella, basilicum
Pasta scampi
Pasta 4 stagione (met spekblokjes)
Pasta bolognaise
Noodles Thai beef (green beans, corn, mushroom, 		
soja, sesam, red onion)
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DRINKS
Wij werken uw gewenste formule uit volgens uw budget
Cava, Prosecco of Champagne bar
Pils van het vat
Streekbieren
Frisdranken
Cocktails and mocktails
Homemade lemonade en ice-tea
Shotjes
Gin, Vodka, Rum of Wisky bar
Negroni
Gluhwein, Gluhgin
Irisch coffee
Koffie
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BURGERS@WORK (WEEKDAGEN )
€ 12,00/p.p.
Keuze gedurende 2 uur uit 3 soorten burgers
CHARLES’ CLASSIC (2U)
Charles’ Burger
Spitburger
Haute dog

€ 15,00/p.p.

CHARLES FRIES & MORE (2U)
€ 18,00/p.p.
Frietjes met keuze uit stoofvlees,
vol-au-vent of balletjes in tomatensaus
Charles’ Burger
Spitburger

charles’
formules
Al deze formules kunnen aangevuld
worden met een voorafgaande
receptieformule van Beenhouwerietje
zoals onze chefs choice…

CHARLES PARTY (4U)
€ 35,00/p.p.
Fingerfood assortiment en charcuterieplankjes
Passage foodtrailer (frietjes, burgers, spitburger)
Seizoensdessert
SWEET 16
€ 30,00/p.p.
Hapjes gedurende 1 uur
Gelakte ribbetjes , kippenboutjes, pipoworstjes,
garnaal- of kaasbolletjes, grillworst…
Keuze aan de foodtrailer gedurende 2 uur
Burger, haute dog, frietjes
Kan aangevuld worden met dessert

Vraag naar een passend dranken voorstel!
Wij berekenen voor jullie de ideale formule.
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CHARLES’ LUNCH
€ 40,00/p.p.		
Table bites
Ossenhaas van de Plancha à volonté
Frietjes, 3 warme en 3 koude sausjes
Bijpassende salades
Dame blanche
CHARLES’ DINNER
€ 50,00/p.p.
Receptieformule chefs choice (6 stuks)
Côte à l’os ‘blanc-bleu’
Frietjes , 3 warme en 3 koude sausjes
Bijpassende salades
Geflambeerde flensjes met hoeve-ijs

SPITMENU
vanaf € 15,00/p.p.
Hoevekip of noothammetje, kalfscarré, Ardens gebraad,
chateaubriand. Talrijke suggesties van het spit, met
aangepaste bijgerechten
JACHTMENU
€ 30,00/p.p.
Fazant aan spit, hert of haas en eend in Mibrasa
Gratin Dauphinois of kroket,…
Gekarameliseerde appel en of peer, veenbessen,
wintergroenten
Bijpassende warme sausjes
MIBRASAMENU
Fingerfood

vanaf € 50,00/p.p.

Voorgerecht: keuze uit scampi, gamba, krabbenpoot,
kreeft, kabeljauw, zeebaars, lotte,...
Hoofdgerecht: Schotse lende, filet pur, picanha, côte à
l’os, gegrilde groenten, gevulde champignons…
Dessert: tarte tatin, ijs van gezouten karamel,
ijsgekoelde calvados
Of rood fruit uit oven, ijs, meringue
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