
Ofyr by Verde 
Foodbar & Catering

SUSTAINABLE  |  ECO-FRIENDLY  |  SEASONAL  |  FRESH  |  LOCAL  |  VEGGIE-VEGAN  OPTIONS

Contact us

ERIC  +32496429870
PIET  +32474437729

 

www.verde-foodbar.be
 

catering@verde-foodbar.be



Get to know us

Onze  f i losofie  is  sinds  dag  één

huisgemaakte ,  verse ,  gezonde  en

seizoensgebonden  gerechtjes

voor  een  eerl i jke  pri js .  We  gaan

dus  graag  verder  dan  de

standaard  broodjes .

 Daarbij  zi jn  gluten  vri je ,

biologische  en  veganistische

gerechten  ons  niet  vreemd .  

Verde Catering voorziet ten
slotte al uw evenementen van

dit alles en meer!

Our Packages
FOODTRUCK  +  OFYR

Het  weer  is  geen  excuus  meer

om  een    succesvol  evenement

te  organiseren  met  Ofyr, onze

nieuwe  en  verf i jnde  manier

van  gri l len  voor  tuinfeesten  en

allerlei  evenementen .

Bekijk ons   suggestiemenu
en vraag een offerte

aangepast aan uw
behoeften en voorkeuren.

VOORGERECHT

Salade met gegrilde halloumi
Halloumi,  f i jnproeversalade,

quinoa, granaatappel ,
honingthijm-l imoen dressing

OF 
Quesadilla 

Spinazie-Feta of Spicy Chicken

HOOFDGERECHT

2 stuks pp,  keuze uit :  angus
beef burger,  zalmfi let ,
halloumi,  lamskotelet-

rozemarijn,  beefspies premium
pepper,  gemarineerde kipspies

inclusief gegrilde zoete
aardappel,  sauzen, salades,

gegrilde groenten, enz

NAGERECHT

Rum gemarineerde ananas
met kaneeli js  

OF 
Flensjes met gecaramilseerde

appeltjes en vanil lei js
 

PRIJS  PP :  €28 ,5  exc  BTW

 

HAPJES  en  DRANKS  

(From  €2 ,5  extra)



Our Packages
BURGER  +  OFYR

Een  greep  uit  onze  artisanale

burgers  gebakken  op  onze

feeërieke  Ofyr  BBQ ,  

 

Prijzen: 7,50 euro per burger
 

Bakkosten  per  uur  

(minstens  2  uur ) :  75  euro /uur

 

Transportkosten :  1  euro  per  km

vanuit  Antwerpen  (binnen

Antwerpen  stad  25  euro )

 

VERDE  CLASSIC

burger,  rucola,  tomaat,
parmezaan, balsamico

dressing,  Ital iaanse ham

HOT  CHILI  BURGER

burger,  i jsbergsla,  jalapenos,
tomaat,  rode ui ,  pikante chil i

saus

CHEESE  MAC  GUY

burger,  cheddar,  i jsberg,
tomaat,  rode ui ,  mosterd,

ketchup
 

 LE  BECAIN

burger,  cheddar,  bacon,
tomaat,  augurk,  gebakken ui ,

bbq saus

THE  BEYOND  BURGER

vegetarische burger,
gemarineerde rode uien,

tomaat,  s la,  augurk,  mosterd,
ketchup


