
Real Real Real 

Robuust, no-nonsense, 
herkenbaar en toch 

bijzonder. 

Plantaardig, duurzaam 
en met een ruig randje. 

Allergievriendelijk 
en ook geschikt voor

echte vleeseters. 

Wij laten zien 
hoe lekker plant-based 

kan zijn!

#keivegan



Bar Bistro Calypso is een bourgondische 
ervaring in een gezellige huiskamer.

Ben jij op zoek naar een locatie voor jouw verjaardag, borrel, 
presentatie, promotie of andere gelegenheid? Kom naar Calypso! 
We bieden besloten feesten op maandagen t/m donderdagen.

Krijg je graag een (kleinschalige) catering geleverd voor op kan-
toor, thuis of op tour? Dat kan natuurlijk ook! Van onze huiska-
mer naar die van jullie. Wij kunnen niet wachten om jouw gasten 
te verwennen met ons real good plant based food!

bar bistro 
calypso

Wil jij liever catering op een locatie van jouw 
keuze? Geen probleem!

Met onze stoere, sfeervolle foodtrucks reizen we sinds 2012 stad 
en land af om festivals en evenementen van real good plant ba-
sed food te voorzien.

Daarnaast verzorgen we met veel liefde catering met lekkere, 
robuuste gerechten. Zoek je de echte foodtruck experience voor 
jullie bedrijfsevenement, bruiloft of ander feest? Of heb je inte-
resse in shared dining; een tapas-diner met voor ieder wat wils? 
Wij zijn je graag van dienst en zullen er voor zorgen dat jij en je 
gezelschap genieten van een onvergetelijke dag!

bakblik

the 
future
diner
Genieten van real good comfort food waar je 
maar wilt.

Ons virtuele restaurant zorgt voor een goed vooruitzicht. Het 
burger-assortiment is ook beschikbaar voor catering! Klassiek fast 
food, maar dan plant-based! 

THe fuTure is Vegan - THe fuTure is nOW!



lunchGerechten
SeleCtie vAn WRAPS (€ 9 per wrap)
• Verse falafelwrap
• Kruidige ‘Kebab’ wrap
• Malse ‘Chicken’ wrap

SeleCtie vAn BuRGeRS (€ 9,50 per burger)
• fopper: rokerige ‘vlees’ burger
• Hot chick: pittige ‘kip’ burger
• neptunus: frisse ‘vis’ burger

upgrade naar diner: Biet ‘n Bulgursalade 
met gele rozijnen en olijven + € 5 pp

hapJes
Klein € 9 (alle hapjes 2 stuks pp)
GRoot € 12,50 (alle hapjes 3 stuks pp)

• gemarineerde Olijven
• sticky Mushrooms
• Verse falafelballetjes
• Oma Bob’s vleesvrije Draadjesbitterballen

shared dininG
Met zijn allen genieten van schalen vol 
eten. Voor elk wat wils!

1 GAnG SHAReD DininG € 19,50 pp
Tapas diner, bestaande uit een selectie van 
onze specialiteiten zoals onze zelfgemaakte 
falafel, biet ’n bulgur salade, wraps, 
gemarineerde olijven en sticky mushrooms.

3 GAnGen SHAReD DininG € 29,50 pp
Tapas diner met seizoenssoep vooraf en 
assortiment van onze nagerechten.



naGerechten
• Huiseigen Chocobrownie € 3,50 pp

• Cheezecake € 4,50 pp

• Petit fours € 5,50 pp

speciale wensen
indien gewenst kunnen wij rekening 

houden met allergieën en diëten.

foodtruck
oPStARtKoSten € 120

KM veRGoeDinG € 1,50 

per km enkele reis.

alle prijzen zijn incl BTW.

neeM ContACt Met onS oP! 

Wij spitsen ons aanbod graag toe op jullie wensen!

MAil!

  info@realgoodplantbasedfood.com  /  info@bistrocalypso.nl   /  info@bakblik.eu 

www.realgoodplantbasedfood.com

Stratumseind 83, 5611 eR eindhoven

#keivegan


