
 

 



 

Onderstaand hebben wij een aantal foodtruck concepten voor u 
uitgewerkt. U moet er rekening mee houden dat hier nog kosten bij 
komen voor koks en Huur van de verschillende foodtrucks. 

 
 
 
Pakket 1: Festival 
Prijs: 14,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Het allerlekkerste voor iedereen met de echte foodtruck-klassiekers. Dit foodtruck-arrangement valt absoluut in de 
smaak bij de echte liefhebbers, met de populairste gerechtjes van de festivals. De aankleding van je event of feest is 
helemaal af met de authentieke Citroën HY en een echte Italiaanse piaggio.   
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

Foodtruck Pizza Piaggio:  
Buon appetito! Vanuit een authentieke Italiaanse piaggio bakken we live de overheerlijkste Italiaanse pizza’s. Vis, 
vlees en vega: er is voor ieder wat wils. We serveren de pizza salami, pizza margarita en pizza tonno. 
 

Friettruck:  
Een feest of event is pas écht compleet met een lekker frietje. Met onze Friettruck bied je jouw gasten een puntzak, 
rijkelijk gevuld met verse frietjes en de échte mayonaise. Om van te smullen! De puntzakken worden bereid en 
geserveerd vanuit een leuke Citroën Hy. 

 
Foodtruck:  
Razend populair op foodtruckfestivals: pita pulled chicken. Speciaal voor de liefhebbers serveren we de 
pitabroodjes gevuld met licht pikante, malse kip en ijsbergsla. Ook deze broodjes worden bereid en geserveerd 
vanuit een gezellige Citroën Hy. 
 
 



 

 
 
 
Pakket 2: Gastronomisch 
Prijs: 19,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Het beste uit twee werelden, geserveerd vanuit één pakket. Dit foodtruck-arrangement is speciaal ontwikkeld voor 
de echte fijnproevers. Stoere vleesgerechten, oriëntaalse smaken en piekfijne bijgerechten. Typisch Indonesisch, 
Aziatisch of juist een goed stuk vlees met Argentijnse touch? Dit pakket biedt lekkers voor iedereen. 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

Indonesian foodtruck:  
Authentiek Indische smaken op een brioche bun. Met huisgemaakte rendang prikkelen we de zintuigen en laten we 
de gasten écht even genieten. We serveren de brioche buns met rendang vanuit een hippe Citroën Hy. 
 

Big Green Egg:  
Bij de Big Green Egg foodtruck kunnen de gasten perfectie verwachten. In deze foodtruck bieden we huisgemaakte, 
sous-vide gegaarde varkensrib. Geserveerd met overheerlijke, versgesneden chimichurri en huisgemaakte waldorf- 
en aardappelsalade.  
 

Asian foodtruck:  
Een bord met twee stokjes huisgemaakte saté, aangevuld met kroepoek, atjar en gebakken uitjes on top. Rekening 
houden met vegetariërs? Geen probleem! We verzorgen ook vegetarische satéspiesjes. Deze overheerlijke saté 
wordt geserveerd vanuit een Aziatisch aangeklede Citroën Hy. 
 
 
 
 



 

Pakket 3: Streetfood 
Prijs: 21,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Neem je gasten mee naar New York, Rome of Mexico City tijdens het 
proeven van de heerlijkste streetfood gerechtjes uit dit complete 
foodtruck-arrangement. Met hapjes van over de hele wereld, aangeboden vanuit 
wereldse foodtrucks, serveer je je gasten een complete beleving. 
 
Dit arrangement bestaat uit: 

 
Burgertruck:  
Een burger valt altijd in de smaak. Een knapperige, smaakvolle brioche bun, belegd met een malse 
runderhamburger. De toppings? Krokant gebakken uitjes, een frisse salade, augurk en chilimayonaise voor wat 
extra pit. De vegetarische gasten kunnen hun geluk ook niet op. Speciaal voor hen serveren we een overheerlijke 
groenteburger. 
 

Quesadillas:  
De echte Mexicaanse ‘kaasdingetjes’, ofwel tortillas gebakken met kaas en verschillende andere toppings. Vanuit 
een authentieke piaggio bereiden we ter plaatse de lekkerste quesadillas. Proef het echte Mexico met quesadillas 
gevuld met zalm, kip of gegrilde groenten. 
 

Mexican Foodtruck:  
Een andere, heerlijke Mexicaanse specialiteit. Vanuit een gezellige foodtruck serveren we een krokant, knapperig 
bakje, gemaakt van tortilla. Deze vullen we met een huisgemaakte gehaktschotel met bonen en maïs. ¡Buen 
provecho! 
 

Italian Foodtruck: 
Typisch Italië op een bord. Verwen jouw gasten met huisgemaakte penne pasta met gamba’s, pesto rossosaus, 
spinazie en een topping van Old Amsterdam-snippers. We hebben ook met de vegetariërs rekening gehouden: voor 
hen serveren we een vegetarische optie vanuit onze Italiaans aangeklede foodtruck. 
 



 

 

 
 
Pakket 4: Bourgondisch 
Prijs: 15,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Bourgondisch genieten, dat doe je met de gerechten uit dit foodtruck-arrangement. Verwen je gasten met de 
klassieke hapjes die thuishoren op een goed feest of event. Er is voor ieder wat wils! 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

Friettruck:  
Een feest of event is pas écht compleet met een overheerlijk frietje. Met onze Friettruck bied je jouw gasten luxe, 
handgemaakte friet met stoofvlees, Belgische mayonaise en bosuitjes. Om van te smullen! De puntzakken worden 
bereid en geserveerd vanuit een leuke Citroën Hy. 
 

Burgertruck:  
Een knapperige, smaakvolle brioche bun, belegd met een malse runderhamburger. De toppings? Krokant 
gebakken uitjes, een frisse salade, augurk en chilimayonaise voor wat extra pit. De vegetarische gasten kunnen hun 
geluk ook niet op. Speciaal voor hen serveren we een overheerlijke groenteburger. 
 

Pita:  
We hebben in dit arrangement rekening gehouden met de kleinere trek. Gevulde pitabroodjes zijn razend populair 
als lekker tussendoortje of bijgerechtje. Speciaal voor de liefhebbers serveren we kleine pitabroodjes gevuld met 
gerookte zalm. De broodjes worden bereid en geserveerd vanuit een luxe foodtruck. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Hapjes pakket 1: Hollandse Borrel 
Prijs: 6,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
Wil je geen complete gerechten serveren, maar wel wat lekkers voor bij de borrel? Dan is dit foodtruck-arrangement 
perfect voor jou! We bieden de lekkerste, typisch Hollandse hapjes die bij iedereen wel in de smaak vallen. 
Geserveerd vanuit hippe foodtrucks om je feest of event extra gezellig te maken. 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

Ballentruck:  
Bitterballen kunnen uiteraard niet ontbreken bij een borrel. Zo ook niet op jouw event! Op z’n typisch Hollands 
serveren we Van Dobben bitterballen vanuit een hippe foodtruck mét trekmuur. De ballen zijn extra lekker met de 
graanmosterd en worden aangeboden in kleine bamboebootjes. 
 

Patato:  
Patatodippers als lekkere snack. Met onze Patatotruck bied je jouw gasten een klein puntzakje met verse 
patatodippers, afgetopt met truffelmayonaise voor een extra verfijnde smaak. Om van te smullen! De puntzakjes 
worden bereid en geserveerd vanuit een leuke foodtruck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hapjespakket 2: Wereldse Tapas 
Prijs: 10,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Jouw gasten gaan niet met honger naar huis! Met heerlijke wereldse hapjes verwen je al je gasten en is er meer 
dan genoeg keuze. Van Aziatische spiesjes tot heerlijk gevulde broodjes. Bij de kleinere trek prima los te eten, maar 
oh-zo-moeilijk om vanaf te blijven. 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

Pita: 
Razend populair op foodtruckfestivals: pita pulled chicken, pulled pork of met gerookte zalm. Speciaal voor de 
liefhebbers serveren we kleine, gevulde pitabroodjes malse kip, heerlijk gekruid varkensvlees of gerookte zalm. 
Deze broodjes worden bereid en geserveerd vanuit een gezellige foodtruck. 
 

Asian Foodtruck:  
Gegrilde kipspiesjes, ofwel de Japanse Yakitori, is een overheerlijke snack en past goed op een feest of event. We 
serveren de gasten twee yakitorisateetjes met kroepoek en krokant gebakken uitjes. De spiesjes smaken niet alleen 
naar Azië, ze worden ook nog geserveerd vanuit een gezellige foodtruck in Aziatische sferen! 
 

Kroketjes: 
Als wij denken aan kroketjes, denken we een stuk verder dan de rundvleeskroketten. Kaaskroketjes, satékroketten 
of kroketten gevuld met een garnalenragout… Met onze foodtruck serveren we een assortiment aan diverse 
kroketjes, speciaal voor de echte Bourgondiër. De kroketjes worden geserveerd in bamboebootjes, vanuit een 
foodtruck met authentieke snackmuur. Zo krijg je de echte borrelbeleving!  



 

 

 
Pakket 1: Werelds 
Prijs: 31,00 per persoon exclusief 9% btw 
 
De populairste hapjes uit diverse wereldkeukens, samen in één pakket. Beleef de  
smaken van Italië, Spanje, Mexico en Japan in dit luxe foodtruck-arrangement. Voor iedereen, want er is keuze uit 
vis, vlees én vega. Zo is jouw event of feest helemaal af. 
 
Dit luxe arrangement bestaat uit: 
 

Italiaanse truck:  
Leg je gasten in de watten met huisgemaakte penne pasta met Black Tiger gamba’s, lichtpittige alioli pimiento 
roomsaus en spinazie. Afgetopt met Old Amsterdam-snippers. Typisch Italië op een bord! Als bijgerecht serveren we 
overheerlijke bruschetta’s. En de topping? Die mogen je gasten zelf uitkiezen. 
 

Spaanse truck:  
!Buen provecho! Het lekkerste van Spanje in één truck. Vanuit deze gezellige foodtruck serveren we huisgemaakte 
patatas bravas met tomatensaus. Voor de echte burgerliefhebbers serveren we een typische Spaanse burger, 
compleet met tomatensalsa en aioli.  
 

Mexican food:  
We hebben in dit arrangement ook rekening gehouden met de echte kipliefhebbers. Onze malse, lichtpittige 
chickenwings zijn om je vingers bij af te likken. Daarnaast serveren we de echte Mexicaanse tortillas, gevuld met 
heerlijk gekruide pulled chicken én natuurlijk cheddar kaas. Genieten gegarandeerd! 
 

Foodtruck Japans:  
Ook aan de kleinere trek hebben we gedacht. Vanuit deze gezellige, Japanse foodtruck serveren we versbereide, 
gefrituurde sushi met wasabi-mayonaise. Met de huisgemaakte yakitori, ofwel Japanse saté, zorgen we voor een 
overheerlijke smaaksensatie. 
 



 

Pakket 2: Fusion 
Prijs: 26,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
De beste streetfoodgerechten – maar dan méér. Want dit luxe 
arrangement staat uit ambachtelijke, versbereide hapjes, waar je gasten 
hun vingers bij aflikken. Wereldse, diverse smaken. Van Azië naar Midden 
Amerika. Een selectie van de lekkerste hapjes. Je gasten zullen niet kunnen kiezen. 
 
Dit arrangement bestaat uit: 
 

BBQ Truck:  
Je gasten wanen zich in Amerika als zij hun tanden zetten in onze rib-eye, perfect gegaard op de Big Green Egg. Bij 
die rib-eye serveren we een huisgemaakte Texaanse salade. Liever een burger? Dat kan natuurlijk ook! Speciaal voor 
de liefhebbers serveren we een chicken burger. Met als toppings: augurkjes, gebakken uitjes en smokey chili-
mayonaise.  
 

Mexican food:  
Fans van Mexicaans eten in het midden? Dan zit je met deze foodtruck gebakken. We serveren knapperige 
tacoschelpen, gevuld met tonijnsalade en guacamole. Liever iets warms? Dan bieden we heerlijke quesadillas: 
tortillas, gebakken met kaas en verschillende vullingen. Iedereen kan van dit hapje genieten, want we bereiden ze 
met pulled chicken, gerookte zalm óf gegrilde groenten. 
 

Asian foodtruck:  
De typische, Aziatische smaken in één kom. Daar zorgen we voor in deze truck. Want met onze Tom Kha Kai, ofwel 
Thaise kippensoep met kokos, laos, citroengras en rode peper, steel je zonder twijfel het culinaire hart van jouw 
gasten. We serveren de soep met kippendijen: extra mals én lekker. Geen soep? Dan kunnen je gasten ook kiezen 
voor onze overheerlijke kipsaté, geserveerd met kroepoek, gebakken uitjes en atjar. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Pakket 3: Gastronomisch festival 
Prijs: 31,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Met dit luxe foodtruck-arrangement zorgen we ervoor dat jij en je gasten genieten van de lekkerste hapjes. Hapjes 
die je vindt op de betere foodtruckfestivals. Ook bij dit arrangement bieden we volop keuze uit vlees, vis en vega. 
En dus is er voor iedereen wat te kiezen. 
 
Dit luxe arrangement bestaat uit: 
 

Grill truck:  
Stoere gerechten. Die vind je in deze foodtruck. Want wat is er lekkerder dan een ‘simpele’ hotdog? Juist! Een 
hotdog die je kunt aftoppen met alles wat je maar wilt. In deze truck vind je daarom een uitgebreide hotdogbar, 
mét kiphotdogs en diverse toppings. En daar blijft het niet bij. Want voor de echte liefhebbers serveren we spare-
ribs, op de grill gegaard, met zoet-pittige saus. Lekker! 
 

Burgertruck:  
Voor de gasten die ook kunnen genieten van een vegetarische maaltijd, serveren we vanuit de burgertruck een 
overheerlijke vegetarische burger, met diverse toppings. Gasten met kleine trek óf zin in een bijgerecht bij de 
burger? Dan bieden we potatodippers, die je gasten dippen in mayonaise met bruschetta-kruiden. 
 

Festival truck:  
Flammküchen met tonijn, geitenkaas en spek? Of toch een pitabroodje met pulled pork, ijsbergsla en smokey 
barbecuesaus? Met deze festival truck bieden we de all time favorites van de foodfestivals.  
 

Pizza truck:  
Versbereide pizzapunten. Met tonijn, kip óf vegetarisch. We bakken ze live in onze gezellige foodtruck. Lekker 
warm, knapperig én goed van smaak. Want we willen de gasten natuurlijk omverblazen met onze pizzapunten! 



 

 

Pakket 4: Superdeluxe 
Prijs: 37,50 per persoon exclusief 9% btw 
 
Met dit foodtruck-arrangement kun je rekenen op écht luxe, bijzondere 
gerechtjes. Verse vis, goed vlees en lekkere sauzen en side dishes. Met dit pakket  
til je jouw feest of event naar een hoger level. Dat wordt genieten! 
 

Burgers & pita’s truck:  
Heerlijke pulled chicken, vergezeld met ijsbergsla en chilisaus, op een knapperig pitabroodje. Of toch liever je 
tanden zetten in een luxe black angus burger, met augurk, gebakken uitjes, sla en saus van gele uitjes? Bij deze 
truck wordt het lastig kiezen door de heerlijke geuren! 
 

Vlees & brood:  
Hebben je gasten kleine honger of behoefte aan een lekker voorgerecht? Dan zit je met deze truck goed. We 
serveren hier de minivariant van de carpaccio en vitello tonnato. Mét toppings. Liever een knapperig, versgebakken 
broodje proeven? We bereiden diverse soorten bruschetta’s. En de topping? Die kiest je gast zelf! 
 

Asian food: Bij deze foodtruck kunnen je gasten helemaal los. Zij stellen hier namelijk hun luxe pokébowl, een 
Hawaïaans gerecht met Japanse roots, helemaal zelf samen. De basiskeuze? Zalm of tonijn. Ook voor de 
satéliefhebber zit je goed. We serveren hier namelijk ook kipsaté, met kroepoek, gebakken uitjes en atjar. Laat je 
verleiden door de heerlijke geuren! 
 

Grill truck:  
Een truck met gerechten voor de echte grillliefhebbers. Dat is deze truck. We serveren malse rumpsteak, samen met 
smokey barbecuesaus en rodekoolsalade met appel. Liever gegrilde gamba’s? We bereiden ook overheerlijke 
gambaspiezen, geserveerd met de lichtpittige alioli pimiento-saus.  
 
 


