
Real Real Real 

Robuust, no-nonsense, 
herkenbaar en toch bijzonder.

Plantaardig, duurzaam en 
met een ruig randje.

Allergievriendelijk en ook 
geschikt voor echte vleeseters. 

Wij laten zien hoe lekker 
plant-based kan zijn!

#keivegan



bakblik 2023
Opstartkosten foodtruck € 150,00  | Kilometervergoeding foodtruck € 1,65 

Prijzen incl. BTW. Voor grotere groepen bieden we staffelkortingen.

HaPJES 
Assortiment vAn:     € 9,90
• Gemarineerde olijven 
• Miso mushrooms 
• Falafelballetjes met aioli
• Gebakken uienringen met bbq saus

STaRTER 
Rode linzen-gember soep     € 6,60

   

lUNCH / DiNER 
kleine gerechten, vanaf 200 stuks      € 5,50
Deze gerechten zijn uitermate geschikt voor een 
catering setting met meerdere foodtrucks.  
• KLeine WrAPs Falafel wraps en kebab wraps 
• KLeine BoWLs Poke bowl met zwarte rijst en 
   poke bowl met biet & bulgur, met diverse toppings 



lUNCH / DiNER 
grote gerechten, vanaf 75 stuks   €  9,90
Deze gerechten zijn uitermate geschikt voor een 
catering setting met weinig foodtrucks.   
• Grote WrAPs Falafel wraps en kebab wraps 
• Grote BoWLs Poke bowl met zwarte rijst en 
   poke bowl met biet & bulgur, met diverse toppings 

shared dining*
Een selectie van onze gerechten, geserveerd in grote 
schalen op tafel, vanaf 50 personen.
1 GanG                    € 22,00
2 GanGen                   € 28,00
3 GanGen                   € 34,00

tapas diner*
Een selectie van onze gerechten, geserveerd als hapjes, 
vanaf 50 personen.
1 GanG       € 27,00
2 GanGen        € 33,00 
3 GanGen       € 39,00
 

dessert 
Chocobrownie         € 6,60
Seizoensgebak        € 6,60
Assortiment met fruit en ijs        € 8,80 

service 
(Persoon voor het rondbrengen van gerechten)
1 persoon per 50 gasten per uur + 1,5 uur   
reistijdvergoeding pp     € 39,00

*menu
Voorgerecht:    Rode linzen-gember soep  
Hoofdgerecht:  Poke bowl naar keuze met diverse toppings, 
      gemarineerde olijven, miso mushrooms, 
      verse falafel met aïoli en kleine plantaardige 
      kebab wraps. 
Nagerecht:        Selectie van onze desserts.



CalyPSo 
CaTERiNg 2023

50-70 gasten. We bieden besloten feesten op maandagen t/m donderdagen.

shared dining 
Geserveerd in grote schalen op tafel, inclusief tafelwater, 
andere drankjes op nacalculatie. 

Voorgerecht:    Kleine seizoenssoep. 
Hoofdgerecht: Poke bowl naar keuze met diverse toppings,
       gemarineerde olijven, miso mushrooms, 
                             verse falafel, plantaardige kebab wraps, 
                             frietjes en sauzen. 
Nagerecht:     een combinatie van chocobrownie en 
      seizoensgebak, met fruit en ijs.

1 GanG        € 24,00
2 GanGen       € 30,00
3 GanGen       € 36,00



shared dining basis 
Geserveerd in grote schalen op tafel, inclusief tafelwater, 
andere drankjes op nacalculatie. 

Voorgerecht:     Kleine seizoenssoep. 
Hoofdgerecht:  Friet, salade, 2 soorten wraps.
Nagerecht:      Chocobrownies.

1 GanG       € 19,00
2 GanGen       € 24,00
3 GanGen       € 29,00

borrelarrangement
2 uur                           € 22,50
3 uur                          € 26,50

We schenken hierbij bier van de tap, fris naar 
keuze, huiswijn, koffie/thee & borrelhapjes naar 
behoefte van de groep.

losse hapjes/drankjes 
na 21.00 uur              minimale afname € 1100,00

Wij spitsen ons aanbod graag toe op jullie wensen!

Neem contact 
    met  ons  op !! 



CaTERiNg oP loCaTiE 
zoNDER fooDTRUCk

Geschikt voor omgeving eindhoven, kleinere groepen. Inclusief disposable servies, 
exclusief km vergoeding a € 1,- per km, retour. Afhalen is ook mogelijk.

HaPJES 
Assortiment vAn:     € 9,90
• Gemarineerde olijven 
• Miso mushrooms 
• Falafelballetjes met aioli
• Gebakken uienringen met bbq saus

STaRTER 
Rode linzen-gember soep     € 6,60



shared dining 
De gerechten worden warm geleverd, waar van toepassing. 

Voorgerecht:    Kleine seizoenssoep. 
Hoofdgerecht: Poke bowl naar keuze met diverse 
     toppings, gemarineerde olijven, 
     miso mushrooms, rode linzen curry, 
     Libanees flatbread, papadums, 
     mango chutney en humus.
Nagerecht:     Een combinatie van chocobrownie en 
     seizoensgebak, met fruit en ijs.

1 GanG        € 26,00
2 GanGen       € 32,00
3 GanGen       € 38,00

shared dining basis 
De gerechten worden warm geleverd, waar van toepassing.

Voorgerecht:     Kleine seizoenssoep. 
Hoofdgerecht:  Poke bowl naar keuze met diverse 
      toppings, gemarineerde olijven, 
      rode linzen curry, Libanees flatbread, 
      mango chutney en humus.
Nagerecht:      Chocobrownie met ijs.

1 GanG        € 19,00
2 GanGen       € 24,00
3 GanGen       € 29,00

#keivegan



wEb

www.bistrocalypso.nl

www.bakblik.eu

Mail!

info@bakblik.eu 

info@bistrocalypso.nl 

info@realgoodplantbasedfood.com  

biSTRo CalyPSo
Stratumseind 83, 5611 ER Eindhoven


