
REAL GOOD 
PLANT BASED FOOD

CALYPSO
Bar Bistro Calypso is een bourgondische 
ervaring in een gezellige huiskamer. 

Elke woensdag t/m zondag kan je bij 
ons terecht voor hapjes, drankjes en 
bordspelletjes. Maar ben jij op zoek 
naar een locatie voor jouw verjaardag, 
borrel, presentatie, promotie of ander 
feest? Dat kan natuurlijk ook! 

We bieden besloten feesten op  
maandagen t/m donderdagen  
(weekenddagen zijn mogelijk tegen 
meerprijs). 

Wij kunnen niet wachten om jouw  
gasten te verwennen met ons real 
good plant based food. 

BAKBLIK
Wil jij liever catering op een locatie van 
jouw keuze? Geen probleem! 

Met onze stoere, sfeervolle foodtrucks 
reizen we sinds 2012 stad en land af 
om festivals en evenementen van real 
good plant based food te voorzien. 

Daarnaast verzorgen we met veel 
liefde catering met lekkere, robuuste 
gerechten. Zoek je de echte foodtruck 
experience voor jullie bedrijfsuitje, 
bruiloft of ander feest? Of heb je  
interesse in shared dining; een 
tapas-diner met voor ieder wat wils? 

Wij zijn je graag van dienst en zullen 
er voor zorgen dat jij en je gezelschap 
genieten van een onvergetelijke dag!

Lekker, no-nonsense, herkenbaar en toch bijzonder.  
Volop vers en zelfgemaakt, plantaardig en duurzaam  

met een ruig randje. 

Wij laten zien hoe lekker plant-based kan zijn!

Heeft u interesse? Neem dan vooral even contact met ons op. 

Linzi Lemmens en /of Suzanne Waijers-Klappe
Tel: 06 111 057 60

Website: www.realgoodplantbasedfood.com
E-mail: info@bistrocalypso.nl & info@bakblik.eu



TAPAS: PER STUK 5,5 

- GEMARINEERDE OLIJVEN*
- STICKY MUSHROOMS*
- NACHO’S MET DIPS*
- BIET ’N BULGUR BOOTJE 
-  CHAMPIGNONS GEBAKKEN  

IN BIERBESLAG 4 STUKS

-  BITTERBALLEN 4 STUKS 
Oma Bobs vleesvrije draadjes bitterballen.

- FALAFEL BALLETJES*  6 STUKS

- MINI LOEMPIA’S 6 STUKS

OPSTARTKOSTEN 120
KM VERGOEDING 1,5
PER KM ENKELE REIS. 
Alle prijzen zijn incl BTW.

LOSSE GERECHTEN:

SEIZOENSSOEP* 5
BROODJE KROKET  6
Met vleesvrije draadjes kroket van Oma Bobs. 

BIET ’N BULGUR BOWL 8
Met avocado en pompoen pitten.

LOADED NACHO’S*  8
Met huiseigen chili en “kaas” saus. 

SHOARMA WRAP 9
Gemaakt van ‘’Choonks’’; duurzame  
oesterzwamvoetjes van Botanic Bites.

VERSE FALAFEL WRAP** 9
VERSE FALAFEL BURGER** 9,5
Best falafel ever! Home made!

PORTABELLA BURGER** 9,5
BEYOND BURGER** 11,5
 

SHARED DINING: 19,5

Tapas diner, bestaande uit een  
selectie van onze specialiteiten zoals 
onze zelfgemaakte falafel, nacho’s 
met huiseigen chili, biet ’n bulgur  
salade, gemarineerde olijven en 
sticky mushrooms.

3 GANGEN:  27,5

NAGERECHTEN:

HUISEIGEN CHOCOBROWNIE** 3
SEIZOENSGEBAK** 4
+  DELUXE: MET IJS EN SLAGROOM 4

IJSBOWL MET FRUIT 
EN SLAGROOM** 6

3 gangen tapas diner met seizoens-
soep vooraf en assortiment van  
onze nagerechten.

WIJ KUNNEN REKENING HOUDEN  
MET ALLERGIEËN EN DIËTEN
* = GLUTENVRIJ 
** = GLUTENVRIJ BESCHIKBAAR -
MEERPRIJS VAN € 1

4 KLEINE VOOR 12

2 STUKS


