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Yalla Yalla staat voor huisgemaakte, authentieke Libanese keuken aan democratische prijzen. Van dorpsfeest tot 

huwelijksfeest, van receptie tot bedrijfsfeest, wij bieden steeds een cateringservice op maat.  

Wij hebben twee verschillende foodtrucks in de aanbieding: een kleinere aanhangwagen met open keuken, ideaal voor een 

gezellig privé-evenement, en een foodtruck met ingebouwde keuken voor grote evenementen.  

Uiteraard is deze standaardofferte slechts een eerste richtlijn. Contacteer ons voor al uw vragen. Smakelijk! 

contact@yallayallabeirutstreetfood.com //www.yallayallabeirutstreetfood.com 

Binnen de Deluxe formule kan u kiezen uit twee menu’s: 

 

   

M E N U  A L L - I N  B E I R U T  B B Q  F O R M U L E 

 

APERO 

Keuze uit:  

Falafel Huisgemaakte gefrituurde kikkererwten-balletjes 

Cheesefingers Bladerdeeg gevuld met smeuïge fetakaas 

Kibbeh Lamsgehaktkroketjes met pijnboompitten 

Humus Kikkererwten tapenade met broodstengels 

Baba ghanoush Aubergine-kaviaar met broodstengels 

Fatoush Libanese salade afgewerkt met granaatappel en gefrituurd brood 

Tabouleh Libanese salade met bulgur, fijngehakte tomaat, munt en pijpajuin  

Freekeh groene tarwesoort met pijnboompitjes, yoghurtsausje 

en munt 

 Drie hapjes p. p., indien meerdere hapjes gewenst supplement  van 2 EUR p.p./ hapje  

 

mailto:contact@yallayallabeirutstreetfood.com
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HOOFDGERECHT 

Libanese barbecue: Mix  van gemarineerde kipfilets, kefta ,mini 

meguez, gegrilde ui en tomaat 

en 

Freekeh - groene tarwesoort met pijnboompitjes, yoghurtsausje 

en munt 

en/of 

pikante aardappelen met look, koriander en sesamzaadjes 

en 

Fatoush - Libanese salade met mix van groente en granaatappel 

 

                                                  LIBANESE WIJNEN  

Chateau de Ksara - Reserve Couvent: Mediterrane rode wijn: Lijkt met zijn stevige kruidigheid van laurier en 
rozemarijn eerder op Rhone dan Bordeaux. Maar de vergelijking is eigenlijk zinloos. De specerijen, kruidigheid, het rijpe rode 

en zwarte fruit en de milde tannine zijn vooral 'typisch Bekaa Vallei'. 
 

 

Blanc de L'observatoire : Mediterrane witte wijn : Uit de Libanese Bekaa Vallei. Van Franse druiven, zoals ze daar 
gewend zijn. Sauvignon Blanc, Gele Muskaat en Clairette in dit geval. Drie maandjes gerijpt in eikenhouten vaten. Bedoeld om 

jong te drinken.Wat hem mediterraan maakt? De innige omhelzing van frisse citruszuren en gedroogde salie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsberekening 

Adults: €42/persoon  

Inclusief:  Wijnen, hapjes, hoofdgerecht, foodtruckkosten, transportkosten en alle service kosten. 

Wijnen: berekend op gemiddeld verbruik 5 glazen/persoon. 
 

Kids: €21/persoon 

Hapjes en BBQ. Alle kosten inbegrepen. 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW. 
Voorwaarde: Een minimum afname voor 50 personen. 
Er is een mogelijkheid tot gratis food- en winetasting bij ons in de keuken. 
Hapjes worden door ons op tafels geplaatst. Het hoofdgerecht is af te halen aan de foodtruck. Indien u bediening wenst, rekenen 
wij 75 EUR aan voor een extra personeelslid.  
 

Gelieve de specifieke aantallen ten minste een week voor het evenement door te mailen naar: 

contact@yallayallabeirutstreetfood.com 
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M E N U  YALLA  YALLA 

 

       Schotel Yalla Yalla 

Dit bord bevat het beste van de Libanese keuken: 

Fatoush, olijven, gepekelde groentjes, pikante aardappelen, humus (kikkererwten-tapenade), kibbeh  (lamsgehaktkroketje 

met pijnboompitten), cheesefingers, falafel en Libanees brood 

 

Of  

 

Libanese barbecue 

 

Mix  van gemarineerde kipfilets, kefta , mini-meguez, gegrilde ui en tomaat 

Freekeh - groene tarwesoort met pijnboompitjes, yoghurtsausje 

en munt 

en/of 

 pikante aardappelen met look, koriander en sesamzaadjes 

en 

Fatoush - Libanese salade afgewerkt met granaatappel en gefrituurd brood 
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Prijsberekening 

Adults:  

 

Schotel Yalla Yalla: €19 p.p. 

Libanese barbecue: €25 p.p.  

Inclusief: foodtruckkosten, transportkosten, en alle servicekosten 

 
Alle bedragen zijn exclusief BTW 
Voorwaarde: Een minimum afname voor 50 personen 
Er is een mogelijkheid tot gratis food- en winetasting bij ons in de keuken 
 
De gerechten zijn af te halen aan de foodtruck. Indien u bediening wenst, rekenen wij €75 aan voor een extra personeelslid. 
 
Gelieve de specifieke aantallen ten minste een week voor het evenement door te mailen naar: 

contact@yallayallabeirutstreetfood.com 
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