
El Bollo Foodtruck

standaard catering menu ‘El Bollo bij u thuis’ 2019

Alle combinaties zijn inclusief diverse sauzen en rauwkost naar keuze.
Wij vragen voor afstanden tot ± 25 km van Voorthuizen geen transportkosten.
Voor afstanden vanaf 25 km vragen we een vergoeding voor de transportkosten.
De hoogte van de transportvergoeding is afhankelijk van de afstand en het boekingsbedrag.
Het opgegeven bedrag voor deze vergoeding geldt altijd voor heen en terug.
Indien mogelijk maken wij ter plaatse gebruik van een vrij stroompunt (220Volt/16Ampere).wanneer dit niet
voorhanden is kunnen wij zelf de stroomvoorziening verzorgen mbv een fluitsterstille aggregaat, uiteraard
zijn hier extra kosten aan verbonden.
De prijzen zijn inclusief BTW, bediening, verpakkingsmaterialen, ca. 1 uur tijd voor opstarten, afbouwen en schoonmaak.

proef de sfeer

Jacob van Ruysdaelstraat 1
3781XB Voorthuizen

tel: 0651 986 582
website: www.elbollo.nl

email: info@elbollo.nl

verse ambachtelijke Frites
&

Hotdogs (net ff anders)

€ pp9, (kinderen 3 tot 10jaar € 7,50)50
Menu Royal

* Onbeperkt eten tot 50 personen

De Hotdogs zijn net even anders dan
de standaard en worden voor u gebakken

en geserveerd op een vers broodje
met diverse rauwkost en saus naar keuze.

minimaal bedrag van de boeking € 300,-

** 50 tot 100 personen € 8,- pp baktijd ca. 2 uur
**** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

baktijd ca. 1,5 uur

verse ambachtelijke Frites
geserveerd in stijlvolle puntzak

€ 5, pp (kinderen 3 tot 10jaar € 4,-)50
Menu Basic

* Onbeperkt eten tot 60 personen

minimaal bedrag van de boeking € 250,-

** 60 tot 150 personen € 5, pp baktijd ca. 2 uur
*** vanaf 150 personen prijs op aanvraag.

met saus naar keuze
(mayonaise/ketchup/curry/uitjes)

baktijd ca. 1,5 uur

verse ambachtelijke Frites

(kip, uitjes, sla en paprika):

&
Wraps

€ pp10,- (kinderen 3 tot 10jaar € 7,50)

Menu de Luxe

* Onbeperkt eten tot 50 personen

minimaal bedrag van de boeking € 300,-

** 50 tot 100 personen € 8,75 pp baktijd ca. 2,5 uur

*** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

verse ambachtelijke Frites
aangevuld met

Bollo Frango

€ pp (kinderen 3 tot 10jaar € 9,-)11,
* Onbeperkt eten tot 50 personen

Menu Select Plus

warme Veluwse Beenham met honing/mosterdsaus.
Broodje Veluwse Beenham

verse ambachtelijke Frites
aangevuld met

Vers bereide kippendijreepjes in licht pittige
Portugese marinade geserveerd op een vers broodje

met diverse rauwkost en saus naar keuze.

verse ambachtelijke Frites

* Broodje Hotdog (net even anders)

* Bollo Frango (verse kippendijreepjes in Portugese marinade)

* Wraps (kip, uitjes, sla en paprika)

* Broodje warme beenham met sla en honing/mosterdsaus

met keuze uit onderstaande items

Menu V IPaangevuld met 2 items uit de lijst
€ pp (kinderen 3 tot 10jaar € 11,-)5015,
* Onbeperkt eten tot 50 personen

aangevuld met 3 items uit de lijst
€ pp (kinderen 3 tot 10jaar € 14.50)5019,

* Onbeperkt eten tot 50 personen

minimaal bedrag van de boeking € 350,-

** 50 tot 100 personen € 14,50 pp
*** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

minimaal bedrag van de boeking € 350,-

** 50 tot 100 personen € 18,50 pp
*** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

Aanvullende informatie
* Onze Frites, frituurolie en

sauzen zijn Glutenvrij!
* Baktijden zijn afhankelijk

van het aantal personen.
* Andere combinaties of

gerechten zijn in overleg
natuurlijk ook mogelijk.

* Wij kunnen ook de lunch
verzorgen met bv belegde
broodjes.

* Vragen of speciale wensen?
Bij ons is alles bespreekbaar.

minimaal boekingsbedrag
Voorbeeld:

U boekt Menu ‘Basic’ voor 20
personen

totaal is dit € 110,- (20 x €5,50 pp)
wij hanteren dan het minimaal

boekingsbedrag van € 250,-

Frikandel, Kroket, Kaassouffleéé
aangevuld met

verse ambachtelijke Frites

minimaal bedrag van de boeking € 275,-

** 50 tot 100 personen € 8,- pp baktijd ca. 2 uur
**** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

€ pp (kinderen 3 tot 10jaar € 6,50)8,
* Onbeperkt eten tot 50 personen

Menu Select

(met sla en uitjes)
Broodje Hamburger

verse ambachtelijke Frites
aangevuld met

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie.
Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten.
Wilt u bij een boeking duidelijk eventuele allergieën of intoleranties kenbaar maken.

optie 2 *

optie 1 *

*combinatie optie 1 en 2 € 11,50 pp€
* Onbeperkt eten tot 50 personen Baktijd ca. 2 uur

*combinatie optie 1 en 2 € 15,50 pp€
* Onbeperkt eten tot 50 personen Baktijd ca. 2,5 uur

optie 2 *

optie 1 *

** 50 tot 100 personen € 10,50 pp baktijd ca. 2,5 uur
**** vanaf 100 personen prijs op aanvraag.

minimaal bedrag van de boeking € 300,-

baktijd ca. 2 uur

50

baktijd ca. 1,5 uur

75


