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Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de Love Bites foodtrailer en meer wilt weten over de 
mogelijke gerechten. 
 

Deze menukaart geeft u een indruk van de verschillende gerechten welke wij bereiden vanuit 
onze “kookkar”.  

Vanuit Love Bites maken wij altijd een passend voorstel om van iedere gelegenheid een 
speciaal moment te maken. Wij zijn dan ook van mening dat we een heel mooi en passend 
voorstel kunnen doen als we een duidelijk beeld hebben van de tijd, de locatie, het aantal 
personen en gewenste gerechten. 

Op de volgende pagina staat een overzicht van de gerechten waar de meeste vraag naar is 
tijdens diverse gelegenheden. 

Mocht u na het zien van de verschillende gerechten geïnteresseerd zijn, neem dan vrijblijvend 
contact met ons op en wij staan u met liefde te woord om met u alle mogelijkheden te 
bespreken. 

Liefdevolle groet, 

 

Menno & Linda 

 

 

_____________________________ 

Love Bites 
Rietschoot 116 
1511WN  Oostzaan 
Email.   info@love-bites.nl 
Telefoon:  0622510688 
Web:   Http://www.love-bites.nl 

http://www.love-bites.nl/
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GERECHTEN 

 Vlees Gerecht 

 
 

Quesadillas 
"de" specialiteit van Love Bites, onze Quesadillas met 3 
verschillende soorten kaas, guacamole en chorizo, geserveerd 
met onze overheerlijke dipsaus. 
Met de gesmolten kaas en de verrassende saus, probeer hier 
maar eens niet je vingers bij op te eten. 
  

 Soft Taco’s á la Linda 
Soft taco's met "overnight" gemarineerde pulled chicken of 
pork die geserveerd wordt met een heerlijke frisse koolsalade 
met onze speciale "smokey" BBQ saus. 
 

 

 

Turbo Burger 
Spicy kipburger op een authentieke Amerikaanse bun, 
opgemaakt met sla, tomaat, komkommer, gebakken uitjes en 
afgemaakt met onze speciale smokey BBQ saus. 

 
  

 
Kip sate 
Gemarineerde kip saté, geserveerd met onze Indonesische 
saté saus, gebakken uitjes, sesamzaadjes, zure komkommer 
en cassave.  
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 Vega Gerecht 
  

Avocado burger 
Een authentieke avocado burger op een gegrild vegatarisch 
broodje belegd met ui, sla, tomaat, komkommer en afgemaakt 
met onze speciale smokey BBQ saus. 

  
Vegan sate 
Heerlijk vegan saté, gemarineerd in een authentieke Javaanse 
marinade. Geserveerd met saté saus, gebakken uitjes, zure 
komkommer en cassave.  


	Gerechten



