
BOOK EN FOODTRUCK TIL
PRIVATE SELSKABER &

FIRMAEVENTS

"Vi havde Køkken Piraterne ude for at lave gourmet hotdogs til samtlige medarbejdere på 2 lokationer i Midtjylland.
Stemningen var høj, og alle medarbejdere taler stadigvæk om de fantastiske hotdogs. Alt i alt, 2 fantastiske dage hos

AFLD, top professionelt personale, der kom i god tid, og sørgede for at alle fik rigeligt med mad. De højeste
anbefalinger herfra og bestemt ikke sidste gang vi bruger disse pirater. "

Peter Elkan Boisen, AFLD

"Hvad der føles som verdens læææængste kø til mad i forbindelse med Lukas Graham i Boxen blev vendt til en super
oplevelse. Trods kæmpe pres og mange mennesker var det et total afslappet, glad og jokende personale, der mødte en,

når man skulle bestille. Maden var super lækker og helt bestemt ventetiden værd!! Vi fik Piratburgeren og fritter. Det
smagte så lækkert. Gode råvarer, varmt, og delikat serveret. Klar thumbs up fra os. "

Sara Therese Bladt, Facebook

"Virkelig lækker og smagfuld burger med en saftig bøf. Og fantastiske fritter - mums!"
Malene Schmidt Clarup, Facebook

VORES KUNDER SIGER



                                                                 
2 valgfri burgere 
1 valgfri fries

                                                               
3 valgfri burgere
1 valgfri fries
1 valgfri side-order

                                                                   
2 valgfri burgere
1 valgfri streetfood klassiker
1 valgfri fries 
1 valgfri side-order

                                                                  
2 valgfri burgere
1 valgfri streetfood klassiker
1 valgfri fries
1 valgfri favorit fries
1 valgfri side-order
1 dessert efter dine ønsker

                         
                                          
2 valgfri starters
2 valgfri burgere
1 valgfri streetfood klassiker
1 valgfri fries
1 valgfri favorit fries
2 valgfri sideorders
2 valgfri desserter

FESTPAKKER TIL ENHVER ANLEDNING

TELTPAKKER

PiratBurger 

Chicken BBQ

Grillede kartofler med aioli & karse

                              

PiratBurger + Chicken BBQ

Slowcooked BBQ Beef burger

2 slags gourmet hotdogs

Grillede kartofler med aioli & karse

 

PiratBurger + Chicken BBQ

2 slags gourmet hotdogs

Grillede kartofler med aioli & karse

Alle priser er gældende v. min. 30 personer + startgebyr

Alle priser er incl. moms.

145,-

195,-

225,-

275,-

345,-

"Den hurtige"

"Den dejlige"

"Den store omgang"

"Lidt af det hele.."

"Signature"

145,- 175,- 225,-

Til steder hvor vores trucks ikke kan komme til eller der er begrænset adgang til strøm..

FORUDSÆTTER ADGANG 
TIL 16 AMP CEE STIK

FORUDSÆTTER ADGANG 
TIL 16 AMP CEE STIK

FORUDSÆTTER ADGANG 
TIL 16 AMP CEE STIK

FORUDSÆTTER ADGANG 
TIL 32 AMP CEE STIK

FORUDSÆTTER ADGANG 
TIL 32 AMP CEE STIK

PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3

POPULÆRT
 VALG



PiratBurger                         Bøf af himmerlandskød, smeltet cheddar, mild chipotlemayo, salat, tomat, rødløg & pickles

Crunchy Chicken                Sprød friteret kylling, guacamole, aioli, salat, tomat & rødløg

Chicken BBQ                      Grillet kyllingebryst, aioli, bbq-sauce, salat, tomat, rødløg & sprøde løg

Duck It                               Confiteret andelår, cheddar, salat, syltede rødløg & purløgscreme

Slowcooked BBQ Beef       Langtidsstegt okse med smeltet cheddar, sprøde løg, salat, bbq, chipotlemayo & pickles

Pulled Pork                        Pulled pork vendt i bbq med salat, coleslaw, sennepscreme, rødløg & pickles

Captain Haddock               Pankopaneret fiskefilet med tatarsauce, salat & syltede rødløg 

Triple Pork                         Spareribs, baconcrumble & sprøde svær med aioli, bbq, salat, tomat, rødløg & pickles

Flæskesteg                        Skiver af mør og saftig kamsteg med salat, rødkål, sennepscreme & sprøde svær

Veggie                               Falafelbøf med humus, salat, tomat, solt. tomat & syltede rødløg

STARTERS

Vores klassiske fries med skræl & godt med salt
Kartoffelbåde med paprika & chili  
Sweet potato fries med havsalt
Curly Fries med krydderier

Pankorejer med chilimayo & karse
Gyoza med kylling & sweet chili dip
Bruschetta med serrano & basilikum
Tigerrejer med forårsløg & aioli
Blinis med tatar af koldrøget laks
Årstidens suppe med passende fyld
Ærtecreme, rødbedehumus & veggiesticks
- og meget andet.. Fish & Chips med citron & tatarsauce

Wrap med varmrøget laks & wasabi
Wrap med sprød kylling & guacamole
Frikadeller & hjemmelavet kartoffelsalat
2 slags gourmet hotdogs efter sæsonen
Tarteletter med høns i asparges (+10,-)
Steak bearnaise med grillet oksefilet (+25,-)
Chili Con Carne med nachos & creme fraishe (+15,-)

Softice med div. toppings
Panna Cotta – med tilbehør efter årstiden
Brownies & chokolademousse (+10,-)
Tiramisu – klassisk kaffedessert (+10,-)
Cheesecake med marinerede bær (+10,-
- og meget mere. Forhør om priser.

VORES MENUKORT

Lucky fries med krydderurter & parmesan 
Mac N Cheese – sprøde kugler af macaroni & smeltet ost
Cheesy Fries med bacon, chili & cheddar

Cheesetops
Løgringe med aioli
Go Green – salat efter årstiden
Crispy Hot Wings (+15,-)
Luksus Nuggets med bbq dip (+10,-)

FRIES

FAVORIT FRIES

SIDEORDERS

STREETFOOD KLASSIKERE

DESSERTER

BURGERS

Sammensæt din yndlingsmenu til dit arrangement.

Bemærk at enkelte retter koster et mindre tillæg.

Alle burgers serveres i ristede briocheboller.



Her i folderen kan du se et udpluk af hvad vi kan tilbyde til netop dit arrangement. 

Vi har erfaring med bespisning af arrangementer fra få personer til flere tusinde mennesker.

Med vores ekspertise & mange muligheder er vi en foretrukket samarbejdspartner for eventarrangører over hele landet. 

Alle vores festpakker forudsætter adgang til minimum 16 AMP strøm fra CEE stik – ellers kan vi ikke få gang i gryderne..

Har du ikke råderet over et CEE stik, kan du alternativt leje et mobilt generator anlæg hos os. 

Forhør om dagspris.

Oveni nærværende kuvertpriser tillægges et startgebyr for kørsel, personale og 

opstilling/nedtagning + rengøring af vogn/telt. 

Gebyret varierer og udregnes ud fra afstand & tidsforbrug. 

Gebyret starter på 3000,-

Festpakkerne kan varieres og tilpasses efter dine ønsker – 

kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Alle pakker er som udgangspunkt ”ad libitum”. 

Bemærk dog at fx. en slags burger godt kan blive udsolgt, men der vil altid være et alternativ tilgængeligt.

SE MERE & BESTIL ONLINE 
TLF. 70 60 55 12 

www.kokkenpiraterne.dk
info@kokkenpiraterne.dk

OM OS

UDVALGTE REFERENCER


