
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



calypso catering 2022
Prijzen incl. btw. We bieden besloten feesten op maandagen t/m donderdagen. 

Vraag naar onze mogelijkheden.

borrelplanken
SmAll      € 5,00 pp
NoRmAl      € 7,50 pp
lARge      € 12,00 pp

sHareD Dining* 
Een selectie van onze gerechten, geserveerd in grote schalen 
op tafel. 
1 gANg (hoofdgerecht)    € 22,50 pp
2 gANgeN (voorgerecht plus hoofdgerecht) € 27,50 pp
2 gANgeN (hoofdgerecht plus nagerecht) € 29,00 pp
3 gANgeN      € 32,50 pp
3 gANgeN (sobere versie**)   € 27,50 pp

* meNu:
• Voorgerecht: Seizoenssoep. 
• HoofdgErEcHt: Biet ’n bulgur salade met diverse 
   toppings, gemarineerde olijven, miso mushrooms, 
   verse falafel met aïoli en plantaardige kebab wraps. 
   Met frietjes en sauzen.
• NagErEcHt: Een combinatie van chocobrownie, 
   limoentaart, fruit en ijs.

** SobeR 3 gANgeN-meNu: Soep, friet, salade, 
   2 soorten kleine wraps, chocobrownies.



Drankjes
We zetten flessen water en wijn op tafel, en de rest kan 
à la carte besteld worden. als jullie een budget hebben 
kunnen we dat in de gaten houden.

bakblik
fooDtruck

bakblik 2022
Prijzen incl. btw

Hapjes
hAPjeS      € 9,00 pp
Keuze uit de volgende pakketten:
• gemarineerde olijven, miso mushrooms, 
   falafelballetjes & draadjesbitterballen. 
• draadjesbitterballen, uienringen, gevulde 
   dadels & toast met “ei”ersalade. 

starter 
huiSgemAAkte SeizoeNSSoeP   € 6,00 pp



luncH / Diner 
WRAPS:  Keuze uit falafel en kebab   € 9,00 pp
buRgeRS: Keuze uit de falafel burger en de  € 9,50 pp
beyond burger.     

+ Upgrade met kleine biet ‘n bulgur bowl.           + € 5,00 pp

boWlS: Keuze uit de biet ‘n bulgur bowl en  € 9,50 pp
de dahl bowl.       

+ Upgrade met verse falafel.             + €5,00 pp 
 
Voor grotere groepen bieden we staffelkortingen.

sHareD Dining* 
Een selectie van onze gerechten, geserveerd in 
grote schalen op tafel.

1 gANg (hoofdgerecht)    € 19,50 pp
3 gANgeN      € 29,50 pp

tapas Diner* 
Een selectie van onze gerechten, geserveerd en 
rondgebracht als hapjes.

1 gANg (hoofdgerecht)    € 22,50 pp
3 gANgeN      € 32,50 pp

*menu:
• VoorgErEcHt: Huisgemaakte seizoenssoep.
• HoofdgErEcHt: Biet ’n bulgur salade met 
   diverse toppings, gemarineerde olijven, miso 
   mushrooms, verse falafel met aïoli, en 
   plantaardige kebab wraps. 
• Nagerecht: Selectie van onze desserts.

Dessert
ChoCo bRoWNie      € 5,50 pp
limoeNtAARt     € 6,00 pp
Petit FouRS      € 6,50 pp

oPStARtkoSteN FooDtRuCk  € 120
kilometeRVeRgoeDiNg FooDtRuCk € 1,50 per km, retour



starter:
huiSgemAAkte SoeP    € 6,00 pp 
courgette, paprika of gebonden bloemkool.

HoofDgerecHt    € 22,50 pp
Bestaande uit de volgende gerechten: 
RoDe liNzeN CuRRy - bulguR SAlADe - 
libANeeS FlAtbReAD - PAPADumS - 
mANgo ChutNey & tAhiNi-yoghuRt-DiP - 
Miso MushrooMs - GeMarineerde olijven

de gerechten worden warm geleverd, waar van toepassing.

Dessert
ChoCo bRoWNie      € 5,50 pp
limoeNtAARt     € 6,00 pp
Petit FouRS      € 6,50 pp

de genoemde prijs is inclusief disposable servies, exclusief 
km vergoeding a € 0,75 per km, retour.

afhalen is ook mogelijk zonder extra kosten.

catering op locatie 
zonDer fooDtruck

geschikt voor omgeving Eindhoven, kleinere groepen.



Neem CoNtACt met oNS oP! 
Wij spitsen ons aanbod graag toe op jullie wensen!

mAil!
  info@realgoodplantbasedfood.com  

info@bistrocalypso.nl
info@bakblik.eu 

www.realgoodplantbasedfood.com

Stratumseind 83, 5611 eR eindhoven

#keivegan


