
 

Catering  

Tante Tofu serveert sinds 3 jaar met veel liefde 

en passie, plantaardige en duurzame gerechten, 

vanuit haar caravan op vrijwel iedere locatie. 

De heerlijke gerechten van Tante Tofu zijn 100% 

plantaardig, vers en op ambachtelijke wijze 

gemaakt. Tante Tofu is er voor iedereen: 

veganisten, vegetariërs, flexitariers, vleeseters 

en mensen met een lactose-intolerantie. De 

gerechten van Tante Tofu zijn ook geschikt voor 

mensen die halal of koosjer eten. Met onze 

sfeervolle retro keuken op wielen maken wij de 

lekkerste gerechten op uw locatie.  

Is uw interesse gewekt? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Vermeld 

hierbij de locatie, datum, tijd, het aantal gasten 

en uw specifieke wensen.  

 Madelon Zegelaar  

info@tantetofu.nl  

0610300077  



 

Soepen    € 5 p.p. 

 Courgette soep  

 Gevulde linzensoep  

 Pompoensoep  

 Tomatensoep  

 Erwtensoep  

 

Borrelplank € 12 p.p.  

Hollandse borrelplank  

Bitterballen, toast met eiersalade, 

saucijzenbroodjes, augurk met ham, nootjes,   

fruit, leverworst en garnering.  

 

Oosterse borrelplank 

Springrolls, miniloempia’s, casave, sushi, 

sojaboontjes, nootjes fruit en garnering. 

 

 

 

 

 

Mediterrane borrelplank 

Turks brood, Hummus, tapenade, olijven, dolma’s, 

borek, nootjes fruit en garnering.  

 

Amerikaanse borrelplank 

Spicey wings, gefrituurde uienringen, 

worstenbroodjes, zoete aardappelfrietjes, nootjes, 

fruit en garnering.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunch  

Twee broodjes of wraps met soep € 13 p.p. 

 

Twee broodjes of wraps met een kleine salade  

€ 13 p.p. 

 

Los luxe broodje of wrap € 5.00  

Broodjes en wraps worden belegd met hummus, 

groentenspread, eiersalade, of gegrilde groenten.  

 

 

 

Salades groot € 10 p.p. klein € 6 p.p. 

Griekse salade  

 

Met olijven tofu-feta, gegrilde paprika,  

tomaat, rode ui en komkommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastasalade  

Pasta, rucola, zongedroogde tomaten, 

knoflookdressing, olijven, pesto, basilicum      

en pijnboompitjes. 

 
 
Bietensalade  

Rode bietjes, appel, rozijnen, granaatappelpitjes,  

Komkommer, tomaat en muntdressing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hoofdgerechten € 15 p.p. 
 

Chili sin carne 

 

Heerlijk gerecht van kidney bonen, mais, paprika’s 

tomaten en plantaardig gehakt. De chili sin carne 

wordt geserveerd met rijst en garnering.  

 

Aubergine-curry  

 

Pittige curry van aubergine, tomaat en gember. De 

curry wordt geserveerd met bulgur en garnering. 

  

Roti 

 

Dit Surinaamse gerecht wordt gemaakt van 

aardappels, verschillende kruiden, kousenband en 

vegan kip. De roti wordt geserveerd met een 

rotiplaat. 

 

Gnocchi  

 

Gnocchi geserveerd met een saus van geroosterde 

paprika, spinazie, kikkererwten en garnering. 

 

 

 

 

 

 

Zoete Aardappel-curry  

Curry van zoete aardappel, 

paprika, kikkererwten  

en pulled plant. Geserveerd met 

couscous en een garnering van 

rauwkost. 

 

Aubergine-schotel 

  

Stoofschotel van aubergine, paprika, 

tomaat, koriander en pulled plant.  

Geserveerd met couscous, turks brood en een 
plantaardige yoghurtdressing van munt en citroen.  

Pulled Plant*   

Pulled Plant is Tante Tofu’s all-time favourite.  

Pulled plant wordt gemaakt van kikkererwten, 

seitan en verschillende kruiden.  

Het wordt geserveerd  met rauwkost,  

op een Libanees brood met homemade knoflook-

veganaise.  

Geserveerd zoete aardappel frietjes, garnering en 

veganaise. 

 



 

 

 

 

 

Fiësta burger* 

 

De Fiesta burger wordt gemaakt van verse tomaten, 

tofu, seitan en verschillende kruiden.  

Om in de feeststemming te komen wordt deze burger 

geserveerd op een groot broodje met verse 

groenten, rode ui, sambal, ketchup, veganaise en 

tortilla chips.  

Geserveerd met zoete aardappel frietjes, garnering 

en veganaise.  

 

*lunchvariant wordt geserveerd zonder zoete 

aardappel frietjes € 9 p.p. 

 

 

 

Dessert € 5 p.p. 
Worteltaart  

Brownie 

Appeltaart 

Chia-kokos pudding  

Crème brulee  

Cheesecake  

Tiramisu  

 

 

 

 

 

 

 

High Tea € 18 p.p. 

 

Mini broodjes met vegan eiersalade, vegan zalm, 

brownies, scones, worteltaart, fruit en wraps met 

hummus. De high tea is inclusief onbeperkt 

biologische thee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De vermelde prijzen zijn inclusief 

biologische afbreekbare disposables en 

inclusief 9% BTW.   

 

 De minimumprijs voor catering met de 

foodtruck bedraagt € 500. 

 

 Genoemde prijzen gelden vanaf 10 personen, 

onder de 10 personen prijs in overleg. 

 

 Wij serveren 2 uren met de foodtruck op 

locatie, wilt u langer gebruik maken van 

onze diensten dan brengen wij daar kosten 

voor in rekening (op en afbouwen niet 

inbegrepen). 

 

 Bij het uitserveren aan tafel rekenen wij   

€ 25 per uur, per personeelslid.  

 

 

 Voor grote groepen maken wij graag een 

speciale prijs. 

 

 Als kilometervergoeding rekenen wij € 0.75  

per gereden kilometer.    

 

 

 

 

 

 

 

 Afmetingen foodtruck: 2m breed x 4.5 m lang  

 

 Stroom: 2 groepen van 230V  

 

 Water: tappunt  

 

 


