
 



 
De uitgebreide en heel gevarieerde Italiaanse eetcultuur is de basis voor het Campo’s foodtruck concept.  

Onze passie voor lekker eten is een tweede pijler binnen dit concept. 

Al onze gerechten en sauzen worden steeds vers en in eigen keuken voorbereid of gemaakt. De gebruikte verse producten en 
ingrediënten worden zoveel mogelijk bij lokale leveranciers aangekocht en volgen het ritme van de seizoenen. 

Onderstaand vindt u ons basisassortiment. 
Uiteraard is dit maar een greep uit de mogelijkheden.  

De Italiaanse mediterrane keuken is zo rijk, inspirerend en gevarieerd dat er nog veel meer keuzes bestaan. 
Als het binnen de tijd en de mogelijkheden ligt maken we graag gerechten op maat.  

U vraagt … wij koken, grillen, roken … en serveren … met de glimlach. 

PASTA 
 

SELFMADE 
PASTA-SAUZEN  

MET EEN EIGEN 

ROCK&ROLL 
TWIST.

ITALIAN BBQ 

PURE ITALIAN FLAVOUR 
VANUIT ONZE  

OKLAHOMA SMOKER  
MET FRISSE 

SEIZOENSALADES.

ANTI-PASTO 

 

WHAT’S THE POINT 
IF YOU CAN’T SHARE 
GOOD FOOD? 

KLEINE 
SMAAKSENSATIES 
OP ITALIAANSE WIJZE.

PIZZA 
 

ITALIA  

OP Z’N BEST! 
HOUTOVEN GEBAKKEN 

PIZZA’S  
OP Z’N CAMPO’S



 



  

BBQ PORCHETTA 
varkensbuikspek rucola, bio tomaat, verse saus 

SMOKEY POLLO 
kip, rucola, bio tomaat, verse saus 

CHAININA BURGER 
burger, rucola, bio tomaat, verse saus 

BISTECCA 
steak, rucola, zongedroogde tomaat, parmigiano, 
verse saus 

BISTECCA DI MAIALE 
spiering, rucola, bio tomaat, verse saus 

SMOKEY SALMON 
zalm, rucola, bio tomaat, verse saus 
 

SALSICCIA 

naked, classic, deluxe 

GLAZY PORk CHOPS 
varkensribben met laksaus 

SMOKEY POLLO 
gerookte kip 

BISTECCA 
rundsvlees ‘dikke ziel’  

BISTECCA DI MAIALE 
Spiering (pulled) 

SMOKEY SALMON 
zalm 

 

SALSICCIA 

italiaanse worst 

VEGETARIANO 
veggie zucchini, venkel 

INCLUSIEF SIDE DISH 
aioli aardappelsalade  

verse saus 
knapperinge groentjes


ITALIAANSE BROODJES MET DE 
BESTE “VLEZEKES” RECHT VAN 

ONZE OKLAHOMA BBQ

ITALIAN BBQ BUN ITALIAN BBQ BOWLS

BOWLS MET ITALIAANSE 
SPECIALITEITEN OP EEN BEDJE 
VAN KNAPPERIGE GROENTEN

MOST POPULAR FORMULAS 

START TO EAT(ALY)   €15,00/p 
Kies 2 gerechten 
ALL YOU CAN EAT(ALY)  €20,00/p 
2u lang genieten  
UN PO ‘DI TUTTO      €21,50/p 
1 antipasto, 2 hoofdgerechten, 1 dolce 
ONLY FOR REAL ITALIANS  €27,50/p 
3 antipasti, 2 hoofdgerechten, 1 dolce 





 

PIATTO ANTI-PASTI 
Italiaanse charcutrie  & kazen 

ANTI-PASTI SKEWERS 
Italiaanse charcutrie & kazen op een stokje 

BRUSCHETTA CLASSICO 
bio tomaten met een vleugje campo’s olio 

PIADINA PANCETTA 
platbrood met italiaanse charcutrie & knapperige 
groentjes 

PIADINA VEGETARIANO 
platbrood met gegrilde zucchini & knapperige  
groentjes 

PIADINA CON HUMMUS 
platbrood met een dip van …… 

VEGETARIANO 
gegrilde venkel


PORCHETTA SKEWERS 
gelakt buikspek met crumble van peccanoten 

SMOKEY CHICKENWINGS 
kippenvleugels 

SPICY CHICKENWINGS 
kippenvleugels met jalapenosaus & zure room dip 

GLAZY PORk CHOPS 
varkensribben met laksaus 

POLPETTA 
onze befaamde italian meatball 

ARROSTICINI 
vlees op een stokje 

 

SALSICCIA 

worst uit het vuistje 

VEGETARIANO 

ITALIAANSE SMAAKSENSATIES 
HAPJES

ANTI-PASTI

ITALIAANSE SMAAKSENSATIES 
HAPJES 

BEREID OP DE BBQ

ANTI-PASTI BBQ

MOST POPULAR FORMULAS 

START TO EAT(ALY)   €15,00/p 
Kies 2 gerechten 
ALL YOU CAN EAT(ALY)  €20,00/p 
2u lang genieten  
UN PO ‘DI TUTTO      €21,50/p 
1 antipasto, 2 hoofdgerechten, 1 dolce 
ONLY FOR REAL ITALIANS  €27,50/p 
3 antipasti, 2 hoofdgerechten, 1 dolce 






 

DI BOLOGNA 
tradidionele bolognaise saus 

POLLO FORMIDABLE 
kip, zucchini, panigritata & lente-ui 

PESTO DI GENOVA 
verse pesto, rucola, kerstomaat & parmigiano  

POLLO PESTO 
verse pesto, gegrilde kip , rucola, kerstomaat & 
parmigiano 

SALMONE PICCANTE 
pittige rode zalmsaus, kerstomaat & lente-ui 

DEL DIABLO 
chorizo met verse venkel 
 

DI CAMPO 

pompoen carbonara met spek & 
gekonfijte ui 

MARGHERITA 
traditioneel volgens al-oud recept 

PEPPERONI 
pepperoni, rode ui, paprika & rucola 

QUATTRO STAGIONE 
vier seizoenen 

QUATTRO FORMAGI 
vier kazen 

LA ROCCA 
prosciutto, rucola 

CREMOSA 
burrata 

 

SALSICCIA 

worst, venkel


ROCK & ROLL PASTA’S 
VOLGENS AL-OUD RECEPT

PASTA

VERSE HOUTOVEN GEBAKKEN 
PIZZA’S

PIZZA

MOST POPULAR FORMULAS 

PASTA PER TUTTI   €20,00/p 
2u lang genieten, 2 gerechten 
all you can eat(aly) 
START TO EAT(ALY)   €15,00/p 
Kies 2 gerechten 
UN PO ‘DI TUTTO      €21,50/p 
1 antipasto, 2 hoofdgerechten, 1 dolce 
 



 

DESSERTS RECHT VAN DEN BOER

DOLCE

EIGENBEREIDE DRANKJES VAN   
DE CAMPO

LIQUORE

TIRAMISU 
tradidioneel  

TIRAMISU LIMONCELLO 
Met limoncello 

CHOCOMOUSE 
met belgische chocolade  

TORTA 
verse taart  

SALTED CARAMELLO 

GELATO 
Vanille-ijs met een vleugje camposolio & grof zout 
 

NON- LIQUORE 
HUISBEREIDE BIO-LIMONADES 

volgens eigen recept 
VERSE (SMOKED) ICE TEA’S 

droogijs & verse ingredienten 
FRISDRANKEN 

anti-inbev  

LIQUORE 
PROSECCO 

VINO 
BIRRA 

bier van onze huisbrouwerij 
LIMONCELLO 

montagna masso 
APEROL SPRTIZ 

 



 

MOST POPULAR MENU’S  

ALL YOU CAN EAT(ALY)   
2 gerecht gerechten  
2u genieten 
20,00 euro/p  
Combinatie van 3 gerechten (+3,00 euro/p) 
 
UN PO ‘DI TUTTO   
1 hapje, 2 hoofdgerecht, 1 dolce 
21,50 euro/p 

MANGIARE PER TUTTI  
3 anti-pasti , 2 hoofdgerecht  
24,00 euro/p 

ONLY FOR REAL ITALIANS 

3 anti-pasti , 2 hoofdgerecht , 1 dolce 
27,50 euro/p 

STEL JE LIEVER ZELF JE MENU SAMEN ? 

ANTI PASTO 
3,00 euro/st 

UNO 

Kies 1 hoofdgerecht 
7,50 euro/st 
(vanaf 100 p) 

DUO 
Kies 2 hoofdgerechten 
15,00 euro/p 
 

TRE 
Kies 3 hoofdgerechten 
18,00 euro/p 

DOLCE 
3,50 euro /st 

DRANKEN FORMULE 
15,00 euro/p

Bio-limonades 

Verse Ice-Tea’s 

Limoncello 

Bier  
Proseccoo 

Aperol Spritz




 

WHAT IS GOOD TO KNOW ?

 
Op vraag kunnen andere gerechten of mogelijkheden besproken worden. 

	 	 	 Onduidelijk? Neem gerust contact op ter verduidelijking. 

	 	 	 Startende vanaf 50 personen  
	 	 	 Een kleiner aantal is mogelijk mits een forfaitaire bijdrage  
	 	 	 gelijk aan het minimaal aantal personen. 

Voor elke gelegenheid zijn er andere mogelijkheden.  
Vraag er naar! 

	 	 	 Er staat momenteel 1 foodtruck & 1 foodstand ter beschikking.  
	 	 	 En … wij maken graag vuur … om op te koken … of voor de gezelligheid. 

	 	 	 Algemene voorwaarden: FOOD BESTELLING 
	 	 	 Minimum food omzet van € 750,00 binnen straal 60 km vanaf Herselt (Bergom).  
	 	 	 Minimum food omzet van € 1000,00 buiten straal 60 km vanaf Herselt (Bergom). 
	 	 	 Minimum food omzet van € 2500,00 voor combinatie van verschillende concepten. 
	 	 	 TRANSPORTKOST 
	 	 	 Kilometervergoeding (transport & personeel) : 1,0€/km vanuit 2230 Herselt(Bergom)  
	 	 	 (heen & terug, per foodtruck of wagen) 
	 	 	 PERSONEEL 
	 	 	 Personeel voor een standaard catering is 60 euro/u (chef +1) 
	 	 	 Extra uren, buiten het basispakket, worden verrekend aan 30 euro/u, per medewerker 
	 	 	 Personeel serveert vanuit de foodtruck. Extra bedienend personeel is niet voorzien. 
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WHAT IS GOOD TO KNOW ?

CATERING 
	 Voor alle formules geldt een 2u durende service + 2u op/afbouw-werk. 
	 Extra uren, buiten het basispakket, kunnen verrekend worden 

	 INBEGREPEN 
Een glimlach van ons personeel, bio-afbreekbaar bestek, bordjes, servetjes & ongelofelijk veel goesting. 

	 NIET INBEGREPEN 
	 Afvalbak en -verwerking 
	 Extra materiaal : tafels, stoelen. 
	 BTW-tarief (12% & 21%) 

	 TE VOORZIEN DOOR OPDRACHTGEVER 
	 Voldoende stroomvoorziening per foodtruck/foodstand (min. 2-3 afzonderlijke 	 	 	 	 	
stroomkringen, 2x 16A/220V)  
 
	 LOCATIE & VRIJE WERKPLEK 
	 Verharde/vlakke ondergrond 
	 Mogelijkheid tot snelle opbouw en afbraak van foodtruck 
	 Max. 20m van de voorziene stroomkringen  
	 ( >20m, zelf dikke kabels (3,5mm) voorzien tot op werkplek) 

	 BETALING & ANNULERING 
	 Betaling ten laatste 2 weken voor aanvang evenement. 
	 Annuleringsvoorwaarden : 50% vanaf bevestiging van opdracht,  
	 100% tot 3 weken voor start evenement.  
	 De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor elke betwisting die 	 	 	 	 	 	 	
voorvloeit uit deze overeenkomst. 



MANGIARE 

EAT RESPONSIBLY


