Gezond, vers & glutenvrij bij de Ecotariër Foodtruck
OVER ONS:
De Ecotariër Foodtruck gaat verder dan alleen glutenvrij. Al onze gerechten zijn gemaakt van echte
powerfoods, ingrediënten die goed zijn voor je lichaam en je extra energie geven. Zonder dat
opgeblazen gevoel. Bovendien bevatten onze desserten geen geraffineerde suikers en zijn de
meeste desserten ook koolhydraatarm. Zo kan je met een gerust hart dat extra stukje taart nemen.
De Ecotariër Foodtruck denkt ook aan het milieu. Daarom zijn al onze verpakkingen 100 bioafbreekbaar.
Al onze gerechten zijn ten slotte ook vrij van tarwe, lactose en dierlijke melk/boter/room. Nummers
3, 4, 5, 6 en 7 zijn zelfs volledig plantaardig. Nummer 1 kan volledig plantaardig gemaakt worden.
Voor meer info kan je terecht op onze website (www.ecotarier.be), facebook (Ecotariër Foodtruck) of
instagram (ecotarier_foodtruck). Of mail naar info@ecotarier.be

HOE BESTELLEN?
Bestellen kan eenvoudig in 2 stappen:
1. Mail je bestelling duidelijk door naar info@ecotarier.be
2. Betaal je bestelling meteen naar onderstaand rekeningnummer, met in de mededeling
graag ook de naam van je bestelling.
> De Ecotariër Foodtruck, BE18 7360 3566 7065
Bestellen kan tot en met woensdag 22/11, 12u. Dan moeten wij uw betaling ontvangen hebben.

ONS AANBOD:
1. Proevertjes pakket: een assortiment aan gezonde, verse dessertjes
- 1 Doosje van 5 stuks: 12€
2. Amandel bananenbrood
op basis van amandelmeel en banaan
- per stuk: 4€
- volledig (25-11cm, voor 8-10 pers.): 22€
3. Healthy chocolat Brownie
op basis van gv havermeel en amandelmeel
- per stuk: 4€
- Brownie Taart (25-18cm, voor 10-12 pers.): 35€

4. Raw Chocolat Cheesecake
op basis van cashewnoten en dadels
- Volledige taart (26cm doorsnede, voor 12-16 pers.): 48€
- Halve taart: 25€
5. Raw Frambozen Cheesecake
op basis van cashewnoten en dadels
- Volledige taart (26 cm doorsnede, 12-16 pers.): 48€
6. Healthy Power Bar
op basis van amandelnoten en dadels
- per stuk: 3,5€
- per 5: 16€
7. Mexican Burrito met verse guacamole
- per stuk: 8,5€

* Al onze desserten zijn volledig vers gemaakt en bevatten geen bewaarmiddelen of kleurstoffen.
Daarom dienen ze na aankoop in de koelkast bewaard te worden en binnen de 2 dagen genuttigd te
worden.
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Voor meer foto's, ga naar www.facebook.com/ecotarierfoodtruck

Tot binnenkort!
De Ecotariër Foodtruck
www.ecotarier.be

