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STREETFOOD

streetfood
Heb je zin in een culinaire reis zonder zorgen en vol verrassingen?
Dan ben je bij Mi! Streetfood aan het juiste adres.
Mi! organiseert de ultieme streetfood belevenis voor jouw bedrijfsevenement of privéfeest.

5 stappen naar jouw streetfood-experience
Prik je datum

Kies je _formule

Kies je _gerechten

Kies je experience

geniet van je feest
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3

4

5

à-la-carte OF
All-you-can-eat

Wereldse mix
of gerechten van 1 bestemming

Foodstanden
of foodtrucks

doe je
aan
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treetfoo
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FORMULES FOOD
A-la-carte

ALL-YOU-CAN-EAT

RECEPTIEFORMULE

Stel je eigen menu samen uit
onze wereldse gerechten.

3 gerechten, 2u bediening
eet zoveel je wenst!

Een culinaire wereldreis van
ﬁngerfood tot aan het dessert.

VANAF

8,50

VANAF

24,00

VANAF

28,50

PER PERSOON

PER PERSOON

PER PERSOON

“Geen keuze-stress!”

Om ons menu zo toegankelijk mogelijk te maken voor al je gasten voorzien wij graag een variant van jullie
favoriete streetfood. Helaas is dit niet voor alle gerechten mogelijk!
Bespreek daarom reeds bij de bestelling welke alternatieven wij kunnen voorzien.
Vegetarisch & vegan

www.mistreetfood.be

Glutenvrij

Halal

Prijzen zijn exlusief BTW. Geldig tot 30/09/2022

Kindvriendelijk

STREETFOOD
A-LA-CARTE
TABLE BITES
Table Bites World Mix

Veggieballs & dip • notenmix • hummus & sticks

Nacho Fiesta

Nachoschotel • kaas- & avocadodip • tomaat • zoet gepekelde ui • lente-ui

FINGERFOOD
Crispy Chicken Tempura & Peanutsauce

Zachte kippendij in tempurakorst • homemade pindasaus

Sushi Hosomaki

Hosomaki zalm & komkommer • diverse toppings

Vietnamese Nems

Vietnamese mini loempia’s • sweet chili dip

American Meatbals

Vleesballetjes • whiskey BBQ glaze

Fried Chicken Tender

Krokante gefrituurde kip • Smokey chili-ginger dip

Bruscetta al Pomodoro

Krokante ciabatta • topping van frisse tomaten & kruiden

Mini Empenada

Gevulde Mexicaanse deegkoekjes • groene salsa

Pork Belly Batata

Kruidig gemarineerd buikspek • topping van zoete aardappel

APPETIZERS
Dumplings

Gestoomde dumplings • sojagel • lente-ui • furikake

Chicken Skewer & Peanutsauce

Kipsaté • homemade pindasaus • Thai Crackers

Asian Noodle Salad

Rijstnoedels • groentemix • sesam dressing • gepofte boekwijt

Tom Kha Kai Soup

Thaise kippensoep • gember & citroengras • kokosmelk

Bistecca Tartara & Pesto

Tartaar van rund • pesto • crumble van cashew

Raviolini

Gevulde raviolini • citroenolie • gegrilde paprikasaus

Caesar Salad

Salade • gerookte kip • parmezaan • spekjes • caesardressing

Ceviche Mexicano

Ceviche van zalm • rode ui • geroosterde mais

www.mistreetfood.be
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STREETFOOD
A-LA-CARTE
STREETFOOD MAINS
Chicken Noodle Wok

Eiernoedels • kippenblokjes • paprika, chili & look mix • soja

Thai Red Curry with Chicken or Shrimps

Thaise rode curry • rijst • kip/scampi • groentemix • pindacrumble

Sweet Yellow Curry with Chicken or Shrimps

Milde gele curry • rijst • kip/scampi • ananas • groentemix • uitjes

Pad Thai with Chicken

Glasnoedels • kip • pad thai saus • groentemix • pindacrumble

Classic Cheese Burger

Rundsburger • bun • cheddar kaas • ketchup • augurk

Original Yankee Burger

Rundsburger • bun • rucola • cheddar kaas • spek • Yankeesaus

Chinatown Burger

Rundsburger • bun • Asian rub • zoetzure groentjes • chilimayo

Californian Pig

Pulled pork • bun • rucola • koolsla • zachte lookmayo

Louisiana Ranger Pulled Pork Bun

Pulled pork • bun • rucola • ui • jalapeno • whiskey BBQ-saus

Pasta Pollo & Funghi

Pasta • kip • romige champignonsaus • parmezaanse kaas

Pasta Salmone

Pasta • gerookte zalm • roomsaus • peterselie • parmezaanse kaas

Pasta Pesto

Pasta • romige pestosaus • spekjes • peterselie • parmezaanse kaas

Pasta All’ Arrabiata

Pasta • pittige tomatensaus • appelkappertjes • parmezaanse kaas

Chili Con Carne

Rijst • kruidige tomaten-chilisaus • gehakt • zure room • limoen

Taco Carne Picado

Maïstortilla • rundsgehakt • salsa • guacamole • rode ui • cheddar

Taco Pollo Loco

Maïstortilla • pulled chicken • salsa • guacamole • ananas

DESSERTS
SMALL
Table Sweets

Assortiment koekjes en zoetigheden

Muffins of Brownies

Artisanale cakegebak of chocoladegebak

Dessertglaasjes

Keuze uit chocomousse, tiramisu, frambozenmousse, cheesecake

INDIVIDUAL
American Cheesecake

Cheesecake • speculaascrumble • coulis van rode vruchten

Brownie Double Chocolate

Brownie • chocolademousse • caramelparels

BUFFET
Dessertenbuffet

Taartenbuffet in combinatie met dessertglaasjes en andere zoetigheden

www.mistreetfood.be
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STREETFOOD
ALL-YOU-CAN-EAT
Met ons “ALL-YOU-CAN-EAT” menu ben je volledig ‘chill’. Maak je geen zorgen over hoeveel gerechten je moet bestellen.
Dat doen wij graag voor jou!
Het enige wat je moet doen is 3 gerechten kiezen die je wenst te serveren aan je gasten. Easy peasy!
Je gasten genieten 2 volle uren ‘à volonté’ van onze wereldse streetfood. Iedereen eet zoveel hij of zij wenst.
Lekker makkelijk en iedereen tevreden!

ALL__-YOU__-CAN-EAT
Maak je 3 keuzes* uit volgende gerechten
Thai Red Chicken Curry
Sweet Yellow Chicken Curry
Chicken Noodle wok
Original Yankee Burger
Classic Cheese Burger
California Pulled Pork Bun
Louisiana Ranger Pulled Pork Bun
Pasta All’ Arrabiata
Pasta Salmone
Pasta Pesto
Taco Pollo Loco
Taco Carne Picado
Chili Con Carne

Kies jouw
3 gerechten

* combinatie moet afgestemd worden in functie van de praktische uitvoering

RECEPTIEFORMULE
De RECEPTIEFORMULE neemt je mee op een culinaire wandeling doorheen diverse wereldse smaken.
Je gasten genieten van een 2 of 3 uur durende receptie met bediening.
Een opeenvolging van kleine en grotere hapjes zorgen voor een maaltijdvullend menu, afgesloten met een dessertje.
De ideale B2B-formule voor onder andere productlanceringen en netwerk-events.

RECEPTIEFORMULE
Table Bites
Table Bites World Mix
1x Fingerfood
Fried Chicken Tender & Chili BBQ Dip
2x Appetizer
Asian Noodle Salad
Raviolini
1x Mini Streetfood
Thai Red Chicken Curry
1x Dessert
Brownie Double Chocolate
Bovenstaande gerechtkeuzes zijn louter ter illustratie.
De gerechten kunnen in samenspraak aangepast worden.

www.mistreetfood.be
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STREETFOOD

DRINKS
Eten en drinken zijn onafscheidelijk verbonden.
Bij Mi! kan je ook dranken bestellen voor je feest. Hiervoor hebben we enkele leuke formule uitgewerkt.
Kies jouw bar in zelfbediening of laat je met de glimlach bedienen door onze medewerkers.
Onze standaard ‘Bar Package’ kan je eenvoudig uitbreiden in duur en/of assortiment.
Zoek je nog iets extra? Cocktail, speciality drinks of een echte barista behoren tot de mogelijkheden.

FORMULES DRINKS
BAR PACKAGE

Extra Hours

Extra drinks

Assortiment dranken volgens
pakket. Duur 2u.

Verleng de duur van je barpakket met één of meerdere uren.

VANAF

12,75

VANAF

Je kan je drankenpakket
eenvoudig uitbreiden met enkele
extra opties.

€ 3,75

€ 1,50

PER PERSOON

PER PERSOON

PER PERSOON

COCKTAIL & MOCKTAILS

Speciality BaR

Barista

Shaken or stirred?
Wij mixen originele cocktails op
jouw event.

Laat je gasten proeven van
diverse soorten wijn, gin of
whiskey. Telkens met vakkundige
uitleg.

Sluit je menu af met een
heerlijke kop kofﬁe.
Onze barista bereidt ze met een
extra shot passie.

VANAF

€ 8,00
PER serving

www.mistreetfood.be

PRIJS OP
AANVRAAG

Prijzen zijn exlusief BTW. Geldig tot 30/09/2022

VANAF

PRIJS OP
AANVRAAG

STREETFOOD
BAR PACKAGE
Onze BAR PACKAGE werkt volgens het principe van een ‘open bar’. Wij voorzien de dranken en het
benodigde barmateriaal van je gekozen Drink Pack, jullie drinken gedurende 2 uur wat en hoeveel je zelf
wenst. Wil je extra uren toevoegen of extra keuzedrankjes? Geen probleem!

DRINK PAckS
Standard Pack

Water plat/bruis
Coca Cola regular/zero
Wijn wit/rood
Pils

Kies

jouw

pak

ket

Non-Alcoholic Pack

Water plat/bruis
Coca Cola regular/zero
Biosappen
Homemade Ice-Tea of Lemonade

Luxe Pack

Water plat/bruis
Coca Cola regular/zero
Wijn wit/rood
Cava
Pils
Speciaalbier

EXTRA DRINKS
Welkomsdrank

Cava & biosappen OF cocktail en mocktail

Speciaalbieren

Kies jouw favoriete speciaalbier van Brouwerij Duvel Moortgat

Homemade Ice-Tea & Lemonade
Koffie & Thee

SPECIAL DRINKS
Mag het iets specialer zijn?
Trakteer je gasten met een zinnenprikkelende cocktail of mocktail.
Laat hen proeven van diverse soorten wijn, gin of zelfs whiskeys met vakkundige uitleg.
Liever een warme afsluiter? Onze barista staat voor jullie klaar!

SPECIAL DRINKS
Cocktail & Mocktailbar
Speciality Bar: Wijn, Gin OF Whiskey Tasting
Barista

www.mistreetfood.be
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WWW.mistreetfood.be

Mistreetfood.be

