




FOODTRUCK EN TRAILER SERVICE
Met de foodtrucks van Charles Bar BQ geniet u gegarandeerd van heerlijke  
grillgerechten en instant gezelligheid op uw feest of evenement.

We komen ter plaatse in uw tuin, bij uw bedrijf of op de feestlocatie van 
uw keuze. Eender waar we voor plezier en lekker eten kunnen zorgen 
rijden we heen… Van een festivalletje, een sneukelroute, klantenevent of 
personeelsetentje tot communie-en huwelijksfeest, babyborrel, sweet 16, 
rally, oldtimerrit, jumping of verjaardagsfeest, met Charles Bar BQ is het 
genieten van begin tot einde…

We beschikken over authentieke foodtrucks die we naargelang de locatie 
en het aantal gasten kunnen inzetten. In de sympathieke Bevergem Truck, 
een vintage Mercedes camionette met  verleden, zit een unieke Mibrasa 
Parilla Grill ingebouwd, waar we de beste grillades kunnen op bereiden 
met een heerlijk frietje er bij.

Onze foodtrailer met volledig ingerichte keuken, een authentiek spit, 
plancha en veel meer kan ingezet worden voor Huisbereide Burgers, 
Frietjes met stoofvlees, Heerlijke spitgerechten en culinaire toppertjes, u 
kiest en wij maken het klaar!

Wat de gelegenheid ook is, wij zorgen voor de juiste sfeer en setting voor 
een origineel cateringconcept volgens het seizoen of thema.

Snuif de sfeer op via:





AANTALLEN
We verzorgen feesten vanaf 40 volwassenen 

VASTE KOSTEN €600,00
Inbegrepen: 3 koks/medewerkers gedurende 3 uur standby,  
langere werktijd: € 100.00/uur

Sfeervolle aankleding  

Extra medewerkers dienen per uur betaald te worden 

ELECTRICITEIT
16, 32 of 63 A bij voorkeur aanwezig.

Wij hebben de nodige verlengkabels mee.

Indien uw locatie geen standaardinrichting heeft kunnen we jullie helpen  
met het huren van stroomgenerator, tenten, verlichting, tafels, stoelen, banken enz…

TRANSPORTKOSTEN
Bij werking met de Charles Bar BQ formules gelden steeds volgende voorwaarden:
Verplaatsingskost: € 1.75/km (heen en terug)





assortiment prijs per persoon

FINGERFOOD / TABLE BITES 

KOUD

Assortiment fingerfood:    € 3,00
diverse soorten tapa’s     

Charcuterie plankjes     €4,00  
Iberico ham      €  5,00
Charles choice (assortiment)   € 6,00

Verdere keuze receptiehapjes  
(zie beenhouwerietje catering brochure)

WARM

Bruschetta’s chef    € 2.50
Sticks en Skewers :      vanaf € 1.50

chipo, merguez, chicken, ham, steak...

TABLE BITES 
On the grill met dipsausjes Firestarter, in kommetjes.

Chicken Wings    € 3,00
Boudin Blanc      € 2,50
Knack Cheese     € 2,80
Brasvar spek      € 2,50
BBQ ball’s      € 3,00
Grillworst “speciale”     € 3,00
Piementos del Padron   € 3,00
Black Tiger scampi (2st)   € 4,00
Nacho’s cheese    € 3,00
Gelakte Rum-ribs    € 4,00
Kaaskroketjes     € 4,00
Pulled pork kroketjes    € 5,00
Garnaalkroketjes    € 6,00

Verdere keuze receptiehapjes  
(zie beenhouwerietje catering)

BURGERS      
Assortiment wordt continu bijgewerkt: vraag naar ons 
limited editions.

Charles Beef burger
Spit burger 

(noothammetje, crunch, slamix, tomaat)
Steakburger 

(gegrilde chateaubriand, bearnaise, veldsla)
Crunchy chicken 

(mango, curry saus, veldsla)
Pulled pork burger 
‘HAM’ burger 

(Brasvar, Rum BBQ sauce) 
Cheeseburger
Bacon burger
Italian burger 

(mozzarella, tapenade, rucola, pijnboompitten, 
balsamico)

Black angus burger
Raclette burger 

(augurk, salade, raclettekaas, Zuid-Tirol spek)
Lamsburger 

(courgette, aioli)
Mibrasa burger 

(gekarameliseerde ui, champignons, 
American BBQ sauce)

Bad hunter/ Veggie burger
Portobello Sandwich 

(oesterzwam , feta ,…)
French Burger 

(steak, brie, vijgen, cabarnet oignons, veldsla)
Zalm burger 

(bearnaise, rucola)

Vanaf € 6,50





DOGS AND MORE
The Classic 

(BBQ braadworst , ui , mosterd , ketchup)
Haute dog 

(knackworst, wasabi, crunch, coleslaw)
Ski dog 

(kaas knackworst, honingmosterd, iceberg)
Greek dog 

(mergeuz, feta, taboulé)
Boudin blanc 

(gekarameliseerde ui, mosterdsausje)

FRIES AND MORE
Frietjes, saus naar keuze
Frietjes, stoofvlees 
Frietjes, verse vol-au-vent van hoevekip
Frietjes, balletjes in tomatensaus
Charlientje    

Charles special, Noothammetje & BBQ sauce 
BFF

frietjes, beefburger & homemade andalouse
Charly Dirty Fries 

frietjes, pulled pork, spring onion, andalouse, crunch
Patatas Bravas 
Calamares Aioli

FRIES AND MORE
Ijshoorntje
Sorbets
Geflambeerde flensjes
Flensjes met ijs en roo fruit
Gekaramelisseerde ananas van het spit met ijs
Tarte tatin met ijs
Apfelstrudel met ijs
moeleux aux chocolat
s’Mores skilt
BBQ donut

AND MORE
Salades 

(crispy duck, caesar, veggie , caprese,…) 
Toast Martino (de echte)
Thai Beef Tartaar

Bagels gevuld
Bad Hunter bagel

humus, komkommer salade, avocado, spinazie,  
framboos, sjalot, vinaigrette

Parelcouscous, gegrilde Gamba, tomaat, basilicum
Paëlla Valenciana
Pasta scampi Diabolique
Pasta 4 stagione (met spekblokjes)
Pasta bolognaise
Thai Beef Noedels 
Thai Chicken Noedels 
Oriental Black Tiger Noedels 
Oosterse Ketjap Balletjes 
Korean Beef Taco’s 
Taquito Wrapp (pulled chicken)

Stoemp gerechtjes 
Prei en Kabeljauw
Spinazie, BBQ worst
Knolselder, Brasvarhaasje, grondwitloof
Chorizopuree, Iberico, erwt

Risotto’s
Kreeft, Verse Kruiden
Piemonte, Boschampignons

Quiches 
Christal Bread pizza’s 
Foccacia tomaat, mozarella, basilicum

Vegetarische wok 

Bouillabaise
Seizoensoep
Ajuinsoep

Vanaf € 5,00/p.p.

 vanaf € 5,00/p.p.

 vanaf € 3,00/p.p.



CHARLES’ FORMULES



CHARLES FORMULES 
EXCLUSIEF ALGEMENE KOST P.P. 

BURGERS@WORK (WEEKDAGEN)
Keuze gedurende 2 uur uit 3 soorten burgers   

CHARLES CLASSIC (2U)     € 17,00

Charles Beef Burger 
Spitburger: gegrilde beenham
The Classic: BBQ braadworst

CHARLES FRIES AND MORE (2U)     € 20,00 

Frietjes met stoofvlees
Charles Beefburger
Spitburger: gegrilde beenham

CHARLES PARTY (4U)      € 38,00

Fingerfood assortiment koud
Nachos, Spek en Witte pens, Sticks
Passage foodtrailer (frietjes, burgers, spitburger)
Seizoensdessert

€ 15,00



CHARLES SPIT MENU       Vanaf  € 20,00/p.p.

Hoevekip of noothammetje, kalfscarré, 
Ardens gebraad, chateaubriand
Talrijke suggesties van het spit, 
met aangepaste bijgerechten

CHARLES LUNCH       € 45,00/p.p. 

Table bites selectie chef
Entrecote van de Plancha à volonté
Frietjes, 3 warme en 3 koude sausjes
Bijpassende salades
Dame blanche

CHARLES DINNER       € 60.00/p.p.

Receptieformule chefs choice (6 stuks)
Côte à l’os ‘blanc-bleu’
Frietjes, 3 warme en 3 koude sausjes
Bijpassende salades 
Crème Brûlée








