
TOVER JE FEEST OM 
IN EEN HEERLIJK 
FOODFESTIVAL MET 
STRAFFE CATERING!

Ideaal voor bedrijven
& privéfeesten

Stel je eigen festival samen op
streetfoodfestival.be | fingerfoodtruck.be

C O N C E P T S  B Y  F U N K Y  F O O D  F A C T O R Y
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1Fantaseer je weleens over een 

bedrijfsevenement waar nog jaren 
van gesproken wordt? Droom je ervan 
om eens iets totaal anders te doen 
met je jaarlijkse personeelsfeest? 

Noem ons gerust de droomfabriek, 
want wij staan op het punt om je 
droom te verwezenlijken. 

Fenomenaal festival met 
alles erop en eraan?

Vraag snel je offerte aan op 
streetfoodfestival.be

Alleen food trucks nodig?
Vind de juiste formule op 

fingerfoodtruck.be



Onze food trucks zijn ook 
te huur zonder personeel. Check 

foodtruckhuren.be voor de 
mogelijke formules.

Zelf achter het fornuis 
kruipen?
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Waarom kiezen voor een foodfestival?

Dit zijn onze trucks:

Jij zorgt voor de locatie, wij voor al de rest: eten, drinken, 
muziek, inkleding. Zelfs voor de sfeer.

Wij leveren kwaliteit en originaliteit: 99,9% van onze 
klanten zijn ontzettend tevreden.

Je stelt je feest in 1,2,3 zelf samen. Via de eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke tool op onze site is alles meteen geregeld.

Je hebt keuze uit verschillende food trucks. Mét of zonder 
personeel.
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   Fingerfood Truck
   Streetfood Truck
   Golden Fingerfood Truck
   Bourgeois Caravans: silver, chrome & beige
   The Golden Stage

Een streetfoodfestival staat garant voor een gezellige sfeer 
en een unieke beleving. En voor lekker eten, natuurlijk.

Onze troeven:



Voor groepen vanaf 5 personen 
is er ook Hapjes & Co. Vanaf 5 

euro per persoon zorgen we voor 
hapjes en broodjes.

Meer info: hapjesenco.be

Kleiner budget?
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Street Food Festival

Fingerfood Truck
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ONZE 
CONCEPTEN vanaf 40 personen

vanaf 40 personen

richtprijs 100 personen: 35 EUR tot 50 EUR p.p.

richtprijs 100 personen: 16 EUR tot 25 EUR p.p.

streetfoodfestival.be

fingerfoodtruck.be

Je bedrijfsfeest regelen was nog nooit zo gemakkelijk!
Met de superhandige tools op fingerfoodtruck.be en 
streetfoodfestival.be stel je in geen tijd zelf je festival samen.
Zo bespaar je tijd en weet je meteen wat je droomfeest gaat 
kosten, maar je kan het ook in 1,2,3 vastleggen. 
Superhandig!



Street Food Festival

Fingerfood Truck

Het toonaangevende foodiemagazine Culinaire Ambiance 
noemde Street Food Festival het meest revolutionaire
feestconcept van de laatste jaren. Wij spreken ze alvast niet
tegen. Met onze in het oog springende food trucks zorgen 
we ervoor dat er over jouw feest nog lang nagepraat wordt. 
Heerlijke hapjes, fris gekoelde drankjes, een ongedwongen 
sfeer en sfeervolle muziek: je gasten zullen zich op een hip 
festival wanen.

Onze coole Fingerfood Truck is wellicht de bekendste van 
onze food trucks. Hoe kan het ook anders? Met deze stoere 
mobiele keuken doorkruisen we al enkele jaren het hele 
land en maakten we ook al enkele heel geslaagde edities 
van ‘Antwerpen Proeft’ mee. Onze unieke cateringformule 
– 3 uur à volonté het lekkerste fingerfood – is telkens weer 
een schot in de roos.

Culinaire Ambiance,
toonaangevend magazine voor elke foodie

HET MEEST
VERNIEUWENDE

PARTYCONCEPT VAN DE 
LAATSTE 10 JAAR.
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HOE 
VERLOOPT 
EEN EVENT?

Wat mag je op de dag zelf verwachten?

Stel je menu online samen. Dankzij de handige tool krijg 
je meteen een richtprijs. Niet helemaal duidelijk? Bel 
Maty voor meer info: +32 496 21 71 94.

Een gemiddeld festival stellen we op in minder dan 2 
uur tijd. Toch arriveren we veel vroeger dan nodig. Zo 
hoef jij je nergens druk om te maken.

Eten, drank, muziek, inkleding: wij regelen alles. Zo 
kan jij je op je gasten concentreren.

Tijdens het event kan je genieten van heerlijke food en 
een gezellige sfeer. Rock ‘n’ roll, zoveel je maar wil. 

Na afloop van het event laten we alles weer achter 
zoals het was. 

Binnen de 24u sturen we je een uitgebreide offerte, 
tonen we je foto’s van wat je mag verwachten en 
leggen we je het verdere verloop uit.

We overlopen alle praktische regelingen in detail, 
zodat we op de dag van het event niet voor 
verrassingen komen te staan.
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Een culinaire beleving

Service & extra’s

Wij zoeken altijd naar de beste dagverse ingrediënten. 

We werken zo veel mogelijk met lokale producten.
Zo beperken we de afstand die onze producten moeten 
afleggen tot een minimum.

Onze originele aanpak en onze heerlijke gerechtjes 
worden regelmatig door foodbloggers opgepikt. Als dat 
geen mooi bewijs is van onze kwaliteit. 

We hebben ook een uitgebreide drankenservice.

Wij zorgen voor een sfeervolle en originele om- 
kadering. Aangepast meubilair nodig? Komt in orde!

Wil je een echte cocktailbar op je feest? Tuurlijk. 
Vraag naar De Bar!

Hou je van muziek en optredens? Vergeet dan onze 
Golden Stage niet te reserveren. Die is geschikt voor 
bands tot 5 personen.

STREETFOOD 
IN EEN 
ORIGINEEL 
& SFEERVOL 
JASJE

Voor welke feesten mag je ons bellen?

Minder geregel, meer plezier

Wil je een origineel feest waar nog lang over gepraat zal 
worden? Laat dat maar aan ons over. Wij zorgen overal 
voor: heerlijk eten & drinken, vintage (sta)tafels en stoelen, 
verlichting en tafelversiering, muziek en entertainment, en 
sfeer. Veel sfeer.

Personeelsfeesten
Privéfeesten (huwelijk, jubileum, verjaardag, pensioen,...)
Bedrijfsevents (bv. productlancering)
Inhuldigingsfeesten en feestelijke rondleidingen
Werknemersincentives

Nodig je werknemers en hun gezin uit voor een 
hapje en een drankje op een lazy sunday. De ideale 
kennismaking met je bedrijf en de perfecte manier 
om je werknemers meer aan je bedrijf te binden.
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Trend
tip:

Organiseer eens een familiedag!



ONZE
BOURGEOIS 
CARAVANS

Wil je je feest een magische toets geven? Kies dan voor onze 
in het oog springende gouden Bourgeois caravan. Ideaal voor 
kinderanimatie, clowns en goochelaars, dj’s of karaoke, en 
muzikale acts. Je zal zien, mensen zijn er meteen weg van.

0
6   

on
ze

 B
ou

rg
eo

is
 c

ar
av

an
s

De zilveren Bourgeois caravan

De chrome caravan & de beige caravan

The Golden Stage

Deze caravan is een echte eyecatcher. Hij is voorzien van een 
eigen tapinstallatie (2 uur voorkoeltijd), een oven op 220V, 
koeling en voldoende werkruimte om een ontspannen service 
te draaien. 

Deze Bourgeois caravans hebben een oven op 220V en 
voldoende koeling. Ze hebben geen tapinstallatie, wat 
maakt dat je extra werkruimte hebt om je culinaire creaties 
te bereiden.



Het eten was
uitmuntend! Er zitten in mijn 

team een paar culinaire freaks, 
en die waren zeer tevreden!

NIKKI - DELOITTE

ONZE
KLASSIEKER?

Op ‘Antwerpen Proeft’ 
noemde Sergio 

Herman onze pulled 
pork sandwich een

topgerechtje. Need we 
say more?

Lekkere burgers, 
heerlijke cocktails 
én de beste dans-
plaatjes. Het was 

een geslaagd feest!

SOFIE - KBC



DÉ FOOD
TRUCK 
PARTNER
VAN
GAULT&MILLAU

Exclusief partnership met de toonaangevende 
culinaire gids Gault&Millau: wij zijn het enige 
Belgische foodtruckbedrijf dat zich partner van 
Gault&Millau mag noemen.

Samen met Gault&Millau organiseren we laag- 
drempelige foodevents om een jonger publiek aan te 
spreken.

De vele contacten en samenwerkingen met de beste chefs 
van het land geven ons nieuwe inspiratie, waarmee we 
ons aanbod nog kunnen verfijnen.

0
7

fo
od

 tr
uc

k 
pa

rt
ne

r



Tijd om te kiezen. Ga je enkel 
voor de smaak en heb je aan ons 
heerlijke fingerfood genoeg? 
Of kies je voor het totaalpakket, een 
origineel foodtruckfestival dat nog 
jaren blijft nazinderen? 

Wat je ook kiest, je kan altijd rekenen op onze kwaliteit 
- 99,9% klantentevredenheid, remember? - ons enthousiasme 
en onze originaliteit. Wil je een offerte aanvragen voor 
onze authentieke en originele food truck? Snel naar 
fingerfoodtruck.be. Wil je meer dan food alleen? Stel dan 
zelf je streetfoodfestival samen met de handige tool op 
streetfoodfestival.be. Een origineel en verrassend evenement 
organiseren was nog nooit zo gemakkelijk.

Toch nog vragen? Bel Maty: +32 496 21 71 94*

Plan je een evenement voor minder dan 40 personen? 
Dan vind je in het uitgebreide assortiment op hapjesenco.be 
vast wat je zoekt. Stel je pakket eenvoudig zelf samen, wij 
leveren het wanneer je maar wil in heel de Kempen.

*Bereikbaar maandag tot zaterdag van 9u tot 19u
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OVERTUIGD?



VIP
Brabantse Pijl

REFERENTIES In het verleden werkten we al succesvol samen met heel 
wat leuke bedrijven en organisaties. Zoals deze. Ook privé 
kan je op onze enthousiaste service rekenen: wekelijks 
fleuren we met onze food trucks huwelijken en andere 
privéfeesten op.

Meer meningen over onze service? Check de recensies op 
Facebook.com/Fingerfoodtruck.
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Contacteer ons

Meer info over ons aanbod?
Wil je een offerte aanvragen?
Kijk op fingerfoodtruck.be of 
streetfoodfestival.be.

info@fingerfoodtruck.be
info@streetfoodfestival.be

Maty Van Geirt
+32 496 21 71 94
Pastorijstraat 23 2460 Kasterlee


