Welkom in Chapelure’s Foodworld!
U kan zodadelijk kennismaken met ons streetfood assortiment van over gans de wereld. Voor elk
continent hebben we een hapje en 5 gerechten geselecteerd (vlees, vis, kip, veggie, dessert). Dit
diverse aanbod is aangevuld met een aantal van onze eigen streetfoodcreaties. Duik binnen in ons
culinaire wereld en stel zelf uw streetfood menu samen!

Hoe gaat u te werk?
Indien u graag hapjes eet voor uw streetfoodgerechtjes, kiest u 3 stuks uit de hapjeslijst voor
€10 per persoon.
Vervolgens kiest u een aantal streetfoodgerechtjes op basis van het aantal aanwezige gasten op
uw feest:
Gezelschappen tss 10 en 20 personen: Van 6 (+-€30 pp) tot 10 streetfood gerechtjes
(+-€50 pp)
Gezelschappen tss 21 en 40 personen: Van 4 (+-€20 pp), tot 6 streetfoodgerechtjes
(+-€30 pp)
Gezelschappen tss 41 en 60 personen: Van 3 (+-€15 pp), tot 5 streetfoodgerechtjes
(+-€25 pp)
Gezelschappen groter dan 60 personen: op aanvraag
U stuurt ons uw keuze terug, wij maken een prijsberekening op basis van de gekozen gerechtjes
en u ontvang hiervan een offerte.

Chapelure’s Foodworld
Hapjes
Basque Pork Belly Pinxto
Mezze
Bessara
Lambskewer mintpeas
Muffeletta
Nachos con salsa y queso

Baskische tapa van buikspek – varkenshaasje
Isrealisch Pitabrood met twee soorten humus
Marokkaanse kikkererwtensoep met kruidenolie
Lamsspies uit Nieuw-Zeeland - munt - erwten
New Orleans Focaccio gevuld met gerookt vlees
Mexicaanse Tortillachips - cheddar - jalapeños - guacemole

Streefood gerechten
Europa
Köfte Ekmek Tzadziki
Laks kokt på tre
Pollo Siciliana
Risotto di stagione
Or Fondu

Turkse gehakballetjes - munt - Griekse yoghurt
Op hout gegaarde Noorse zalm - yoghurt dille saus roggebrood
Kippenroulade met gegrilde aubergine - Italiaanse kruiden
Seizoensrisotto
Green Egg gegrilde camembert - tijm - honing

Azië
Cô Cô Bành Mi
groenten
Saté Sotong
Chicken Makhani
Sabich
Baklava Bites

Vietnamees broodje buikspek – zoetzure dressing –
Indonesische inkvisspiezen – sambal ketjap
Indiase stoofpot van kip met naanbrood
Israëlische Sandwich - groenten - Falafel - limoentahini
Midden-Oosterse zoetigheden

Afrika
Suya
Chermoula Sardines
Peri Peri Kip
Cape Malay Curry
Rooibos Dadel Cake

West-Afrikaanse pinda rundssaté
Marokkaanse gegrilde sardines - kruidige citroenmarinade
Kruidige gegrilde kip uit Mozambique - paprika - citroen
Afrikaanse groentencurry
Zuid-Afrikaanse fruitcake

Oceanië
Steak & Onion Pie
Kingprawn barbie
Chicken Chiko Rolls
No Worries Mate
Hokey Pokey Kiwi Ice Cream

Australische rundsstoofpot
Green Egg gamba's - citruszout – srirachamajo (pikante
mayo)
Australische loempia - Parelgort - kool - kip
Australische vegetarische rijstsalade
Nieuw-Zeelands ijs - karamel - krokante honing

Noord-Amerika
Beef Po'boy
Louisiana Lobsterroll
Buffalo Chicken Wings
Grilled Corn Lemon Herbbutter
Mapplesirup Pannecakes

Southern States broodje met langzaam gestoofd rundsvlees
Broodje rivierkreeft - salade - groenten
Gemarineerde kippenvleugels uit Buffalo - selder - blauwe
kaas dip
Gegrilde maïs met kruidenboter
Amerikaanse pannenkoek met Ahornsiroop

Zuid-Amerika
Tacos Al Pastor
Arepas Ceviche
Chicken Anticuchos
Chili Sin Carne
Arroz con leche Garrapiñada

Mexicaanse taco's met kruidig varkenshaasje
Colombiaans broodje - gemarineerde rauwe vis of garnalen ananas - chili
Peruviaanse kippenspiezen
Kruidige bonen stoofpot - tomaten - zure room - guacemole
Zuid-Amerikaanse rijstpudding – noten

Chapelure’s Signature Streetfood
Betty Style Falafel

Homemade pita brood - kruidige falafel - humus -

Pulledpork

paprika - lookyoghurt
Slowcooked varkensschouder - appel - augurk - ui -

Chivito Argentino

Wannes’ Secret sauce
Broodje Argentijnse steak - chimichurri - Gilles’

Mil’s Chicken Jerk
Pad Thai Elsie
Lemon & garlic Juicy Chicken

Special Steak Sauce
Broodje jerkkip - verse ananas - tomatensalsa - crispy bacon
Thaise zoetzure streetfoodklassieker
Zomerse citruskip op bierblik gegaard

Omdat Chapelure garant staat voor een totaalconcept bieden wij vrijblijvend één van onderstaande
drankenformules aan. We brengen onze retro Bourgeois Caravan mee die dienst zal doen als bar.
De caravan is uitgerust met een koelinstallatie, stromend water en glazen*.
Assortiment ‘Retro’ à €23 pp à volonté:
- Cava
- Super8 Pils
- Timmermans Kriek Retro
- 7pk Speciaalbier
- Waters
- Ambachtelijke Limonades van Biscuiterie Stuckens
- Rode & witte wijn
Assortiment ‘Retro Deluxe’ à €32 pp à volonté
- Prossecco
- Cocktail
- Super 8 Pils
- Timmermans Kriek Retro
- 7pk speciaalbier
- Waters
- Ambachtelijke Limonades van Biscuiterie Stuckens
- Rode & Witte wijn

* Prijzen zijn exclusief BTW. De barcaravan wordt geleverd zonder bediening, u kan zelf naar eigen
believe dranken uit de caravan nemen. Chapelure kan voor een barman en bediening zorgen aan
€25/u/garçon

Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, van welke aard ook, geleverd door Chapelure-events aan de opdrachtgever. Elke offerte,
bestelling en factuur en alle communicatie tussen Chapelure-events en de opdrachtgever gebeurt krachtens deze voorwaarden, met
uitzondering van de speciale voorwaarden schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe af te zien van eventuele eigen algemene voorwaarden.
2. Prijs, offerte en voorschot
De prijzen vermeld op de offerte zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele transportkosten. Voor verplaatsingen van meer dan 10 km,
wordt voor elke afgelegde kilometer 0,5 € aangerekend.
Voor facturen onder de €600 wordt een opdaagvergoeding aangerekend die de factuur anvult tot €600.
Iedere offerte is louter informatief en geldig gedurende 14 kalenderdagen. Iedere offerte moet worden aanvaard door de opdrachtgever per
email.
Op basis van de aanvaardde offerte wordt een voorschotfactuur opgesteld ten belope van 50% van het totale offertebedrag. Door betaling van
het voorschot bevestigt de opdrachtgever de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Bij ontvangst van betaling van het voorschot, ligt de
datum van het evenement vast en komt de overeenkomst tot stand. Voorschotten kunnen niet worden teruggevorderd.
3. Wijzigingen
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt volgens de aanvaardde offerte. De overeengekomen aantallen kunnen worden gewijzigd tot 7
kalenderdagen vóór het geplande event. De prijs zal desgevallend worden aangepast. Indien het opgegeven aantal door de opdrachtgever wordt
gewijzigd en 10% lager ligt dan het initieel overeengekomen aantal, heeft Chapelure-events het recht om de uitvoering van de overeenkomst op
te zeggen. Indien er minder effectieve gasten opdagen dan het opgegeven aantal zal evenwel het gereserveerde aantal gasten aangerekend
worden.
4. Opzegging door opdrachtgever en annuleringskosten
Eventuele opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever gebeurt zo snel als mogelijk per telefoon en per email aan Chapelure-events.
Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de email door Chapelure-events.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt is hij/zij volgende bedragen verschuldigd :
-

opzegging in de periode van drie kalenderdagen vóór het evenement tot op de dag van het evenement : 100% van het totaalbedrag van
de factuur,

-

opzegging in de periode van veertien tot drie kalenderdagen vóór het evenement : 75% van het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd
met de gemaakte kosten,

-

opzegging meer dan 14 kalenderdagen vóór het evenement : 50% van het totaalbedrag van de factuur, vermeerderd met de gemaakte
kosten.

5. Factuur en betaling
Facturen van Chapelure-events moeten betaald worden binnen 14 kalenderdagen, per overschrijving op het vermelde rekeningnummer. Bij
laattijdige of niet betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse interest van 2% op
het totale factuurbedrag verschuldigd. Eveneens wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van conventioneel
schadebeding een forfaitaire minimale schadevergoeding in rekening gebracht van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50
euro, dit onder voorbehoud van eventuele aantoonbare hogere schade. In geval van wanbetaling houdt Chapelure-events zich het recht voor om
de uitvoering van andere lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling uitgevoerd is.
Alle innings- en protestkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever
teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de door Chapelure-events geleden schade ingevolge verhoogde beheerskosten met
uitzondering van de kosten nodig om tot gerechtelijke inning te komen.
Bij ontstentenis van protest per aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard door
de opdrachtgever.
6. Praktische voorwaarden
Materiaal dat samen met de diensten wordt geleverd, blijft eigendom van Chapelure-events. In geval van schade of verdwijning, wordt dit
gefactureerd aan de opdrachtgever.
Voor de uitvoering van haar verbintenissen, is het Chapelure-events toegelaten een beroep te doen op derden.

Indien door onvoorziene omstandigheden het overeengekomen menu en drankenassortiment niet kunnen worden geleverd, behoudt
Chapelure-events zich het recht voor het menu en het drankenassortiment aan te passen met een gelijkwaardige menu en dranken, zonder dat
dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
De opdrachtgever dient 3 elektrische voedingspunten te voorzien met elk een aparte zekering van 20A. Daarnaast zal de opdrachtgever een
waterpunt voorzien waarop een tuinslang type ‘gardena’ kan worden aangesloten. Indien zulk een waterpunt niet voorhanden is, dient de
opdrachtgever Chapelure-events hiervan 7 kalenderdagen vóór het leveren van de dienst te verwittgen.
7. Verplichtingen en aansprakelijkheid
De opdrachtgever is verplicht zich in regel te stellen met, en verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor
de activiteit die zij/hij organiseert, zoals bijvoorbeeld het vragen van een eventuele toelating aan de overheid, SABAM, e.d.
De opdrachtgever is integraal verantwoordelijk voor eigen of gehuurde infrastructuur alsook voor goederen en producten die zich in deze
infrastructuur bevinden. De opdrachtgever staat in voor alle verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is Chapelure-events niet
verantwoordelijk voor schade of verlies aan de infractuctuur, goederen en producten. Evenmin kan Chapelure-events aansprakelijk worden
gesteld voor verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen van de opdrachtgever en haar/zijn gasten.
De opdrachtgever is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn gasten en dient in te staan voor alle nuttige
verzekeringen dienaangaande. De opdrachtgever dient, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, in te staan voor alle nuttige
verzekeringen m.b.t. de organisatie en het gebruik van de installaties en infrastructuur. Chapelure-events is gerechtigd het bewijs van de polis
en de premiebetaling op te vragen. De opdrachtgever vrijwaart Chapelure-events en haar bestuurders voor alle aanspraken die rechtsreeks
jegens hen zouden kunnen worden gesteld door gasten van de opdrachtgever. Daarnaast zal de opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor
voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie) van de door hem georganiseerde activiteit of evenement. De
voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de opdrachtgever, bij gebreke
waarvan Chapelure-events zich het recht voorbehoudt om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan
maken op enige schadevergoeding. Chapelure-events is contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit
de niet naleving van de voormelde voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.
Schade aan de installaties en de infrastructuur van Chapelure-events valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade
heeft veroorzaakt en de opdrachtgever. Bij gebreke aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de opdrachtgever geacht de
installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat.
Chapelure-events is nooit aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, eigen lichte fout dan wel zware of opzettelijke fout van haar
uitvoeringsagenten. Chapelure-events is enkel aansprakelijk voor eventuele schade voor zover deze rechtstreeks is toe te rekenen aan
Chapelure-events. De eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag zoals opgenomen in de offerte. Chapelure-events kan nooit
aansprakelijk worden gesteld voor immateriële, indirecte of gevolgschade.
8. Overmacht
Chapelure-events is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder overmacht
wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de
wil om van Chapelure-events. Zonder exhaustief te willen zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: brand of ongevallen, extreme
weersomstandigheden, diefstal met braak, geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak ook van de installaties nodig voor de uitvoering
van de overeenkomst, uitputting van de voorraad, storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en energie,
transportbelemmeringen, stakingen. Chapelure-events is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de
omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
Chapelure-events zal al het nodige doen om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken maar heeft het recht om, na kennisgeving aan
de opdrachtgever, de overeenkomst op te zeggen, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat zij enige
schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is.
In geval van niet uitvoering van de overeenkomst door overmacht, worden wel de reeds betaalde voorschotten terugbetaald aan de
opdrachtgever.
9. Klachten en bemerkingen
Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht tijdens het evenement zelf worden meegedeeld én per mail worden bevestigd binnen de 3
kalenderdagen na het evenement. Na deze termijn worden de leveringen en prestaties beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de
opdrachtgever. Voor geleverde spijzen en drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk. Eventuele klachten schorsen de betalingsverplichting
van de klant niet.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortkomen,
vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen opdrachtgever en Chapelure-events worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde
Rechtbanken te Leuven.

