


Bakblik: goed eten voor iedereen!

Met onze sfeervolle foodtrucks, zelfgebouwd van oude paarden-
wagens, reizen we sinds 2012 stad en land af om leuke feesten en 
evenementen van goed eten te voorzien. Ons aanbod is vers, 
zelfgemaakt en volledig plantaardig. 
Daarmee maken wij een begin aan een duurzame toekomst. 

Onze gerechten zijn allergievriendelijk en geschikt voor een zeer 
breed publiek. 

Naast catering op maat bieden wij nu ook enkele zeer voordelige 
en smakelijke mix & match pakketten. Zo kunt u op eenvoudige 
wijze uw ideale catering samenstellen.

Heeft u interesse? Neem dan vooral even contact met ons op. 
Vermeld hierbij uw locatie, datum en tijd, het aantal gasten en 
uw specifieke wensen. 
Wij zijn u graag van dienst en zullen er voor zorgen dat u en 
uw gasten genieten van een onvergetelijke catering! 

Contact:
Linzi Lemmens    E-mail: info@bakblik.eu 
Suzanne Waijers-Klappe  Website: www.bakblik.eu
06 111 057 60

Volg ons ook op Facebook en Instagram!

CATERING

   AANBOD



MENU MENU

Luxe Hapjes

Extra Luxe Hapjes

Hieronder vindt u een overzicht van ons catering- 
aanbod. Heeft u specifiekere wensen, dan kunt u 
catering op maat aanvragen. Wij maken graag een 
mooi, passend voorstel voor u.

Ons start tarief bedraagt € 200, en we hanteren een kilometer-
vergoeding van € 1 per gereden km, retour. De minimumprijs voor 
catering is € 700. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Bij grotere groepen maken wij graag een speciale aanbieding.

€ 5 p.p., vanaf 60 personen. Combinatie van:

VERSE FALAFEL
met hummus en gerookte tomatensaus

BRUCHETTA BROODJES
met rokerige Baba Ganoush

TAPENADE ROLLETJES
met rucola en avocado

GEMENGDE OLIJVEN
gemarineerd in sinaasappelschil 

€ 7,50 p.p., vanaf 40 personen. Combinatie van:

CHAMPIGNONS
gebakken in bierbeslag

SAMOSA
met kruidige pompoen en doperwtjes vulling

ITALIAANSE LOEMPIA’S 
met vulling van spinazie en zongedroogde tomaten 

OESTERZWAM SATE
1 stokje, met pindasaus



MENU MENU

Extra Side Dishes

LunchSoep
€ 5 p.p., vanaf 60 personen. Keuze uit:

VERSE TOMATENSOEP 
met doperwtjes en basilicum

HEERLIJKE CHAMPIGNONSOEP 
met witte wijn en mosterd

PITTIGE CASHEWSOEP 
met tuinbonen en cassave

ROMIGE MAISSOEP
met bosuitjes en nacho’s

VOLLE RODE LINZEN SOEP 
met kokos en cassave kroepoek

€ 7 p.p., vanaf 40 personen. Keuze uit:

FALFAFELWRAP OF -BURGER
met hummus, gerookte tomatensaus en gemengde salade

CHILI SIN CARNE
met versgebakken nacho’s

CURRY WRAP
met vulling van rode linzen pompoen curry

OESTERZWAM SATE
van de geredde oesterzwam voetjes van Botanic Bites

met pindasaus. Op een broodje of in een wrap

+ € 4 p.p., vanaf 40 personen. Keuze uit:

ZOETE AARDAPPEL FRIET
met zelfgemaakte mayo 

SALADE 
van rode biet en bulgur met munt en hummus

BROODMANDJE
met tapenade, baba ganoush en hummus
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MENU MENU

Diner Dessert Petit Fours

Drankjes

€ 11 p.p / LUXE € 15 p.p.,  vanaf 25 personen. Keuze uit:

FALAFEL WRAP MENU
Falafelwrap met hummus en gerookte tomatensaus, 
Salade van rode biet en bulgur met munt en humus

LUXE EXTRA: Samosa met pompoen en doperwtjes vulling

FALAFEL BURGER MENU
Falafelburger met hummus en gerookte tomatensaus, 

Zoete aardappel friet met home-made mayo, en frisse garnering
LUXE EXTRA: Champignons gebakken in bierbeslag,

CHILI MENU
Chili sin carne met versgebakken nacho’s, 

Quinoa salade met lime dressing, 
Guacamole, Salsa, en Garnering

LUXE EXTRA: Maiskolf met kokos en verse koriander

CURRY MENU
Curry van gele linzen met flatbread en cassave kroepoek, 
Aubergine tempura met kruidige muntsaus, en garnering

LUXE EXTRA: Oesterzwam sate van geredde oesterzwam voetjes, 
met pindasaus

PASTA MENU
Pasta met een paddenstoel-basilicum-roomsaus

Gemarineerde olijven, Bruchetta, en garnering
LUXE EXTRA : Italiaanse loempia’s met vulling van spinazie en 

zongedroogde tomaten

 
€ 5 p.p., vanaf 25 personen. 

CHOCOBROWNIE 
met rood seIzoens fruit

MOKKA MOUSSE 
met speculaas brokken

KOKOS MUFFIN
gebakken in een appeltje

CITROEN CAKE
met bosbessen

PEREN CRUMBLE
met gekaramaliseerde noten

€ 5 p.p., (2 stuks) 
Zijn mogelijk als variatie op alle 

desserts. 

Op aanvraag, Onze specialiteit 
is frisse bio-limonade!



PRAKTISCHE INFO

Technisch

Zakelijk

Contact

AFMETINGEN:
3m breed x 6m lang x 3,30m hoog

STROOM:  
1 of 2 groepen van 230V

WATER: 
Tappunt 

TIJD: 
1 uur voor op- en afbouw

BTW: NL1654.86.533.B02  BE 0676.733.465. 
KVK: 55156177

IBAN: NL47 RABO 0101 4311 39
BIC: RABONL2U

Linzi Lemmens, Suzanne Waijers-Klappe
06 111 057 60

E-mail: info@bakblik.eu 
Website: www.bakblik.eu

Volg ons ook op Facebook en Instagram!


