Mogelijkheden en prijzen Wrap 'n' Rolling 2017
Kenmerken
●
●
●
●

Groot assortiment van verse, verrassende, volkoren wraps
Vintage food truck Citroën HY (1968) in originele staat.
Breed inzetbaar voor zowel een kleinschalig evenement als een evenement van een
groter formaat (onze maximale capaciteit ligt op zo’n 500 wraps per uur).
Onze wraps worden gegeten als lunch, diner en (midnight) snack. Voor de lunch is één
wrap doorgaans voldoende, voor het diner raden wij aan uit te gaan van anderhalve
wrap per persoon. Voor een snack zijn onze halve of kleinere wraps (18 cm) ideaal.

Prijzen (excl. BTW)

Afhankelijk van het seizoen kunnen wij onderstaande wraps aanbieden. Normaliter werken wij
met wraps gemaakt van volkorenmeel. Maar op aanvraag kunnen wij ook glutenvrije wraps
serveren.
Volkorenwrap

Groot (23
cm)

Half

Klein (18
cm)

Cajun kip (bio), salsa, feta, zoete aardappel

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Cajun kip (vega), salsa, feta, zoete aardappel V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Mexican beef, guacamole, salsa, cheddar

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Mexican beef (vega), guacamole, salsa, cheddar
V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Italiaans rundvlees (bresaola), pesto, perzik,
pecorino en balsamico

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Gerookte wilde zalm, avocado-wasabi crème,
zeekraal, sesam en komkommer

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Gegrilde groente, pompoen hummus, feta,
granaatappel en spinazie V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Buffelmozzarella, gegrilde courgette, tomaat,
walnootpesto, rucola en balsamico V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Framboos, avocado, geitenkaas, amandel V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25
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Geroosterde pompoen, rode bieten hummus,
spinazie V

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

Mango, avocado, taugé, pinda,
sesampindadressing

€ 7,5

€ 3,75

€ 6,25

*V = vegetarisch ** Al onze spreads en dressings zijn huisgemaakt.

Korting bij grote afname
€1.500 - €2.000 (+/- 205 - 275 grote wraps)

20% korting

> €2.000 (> +/- 275 grote wraps)

25% korting

Voorbeeld: Een afname van €3.000,- geeft 20% korting over €500,- en 25% korting over
€1.000,- = €350,- korting.

Voorrijkosten
Boven de 50 kilometer vanaf Amsterdam brengen wij voorrijkosten á €1,- per kilometer in
rekening.

Huur food truck
Bij afname < €1.000,- (+/- 135 grote wraps) rekenen wij nog een extra bedrag voor de huur van
de truck van €185,-
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Specificaties truck
Afmetingen en gewicht
De truck heeft onderstaande afmetingen. Aan de achterkant (rechterzijde truck) willen wij alleen bij grote evenementen (meer dan 250 porties) - graag nog wat ruimte overhouden voor
een koelkastje en een werktafel. Aan de linkerkant (achterzijde truck) kunnen wij de truck
verlengen, of zo nodig niet verlengen.
Lengte:
430/ 480 cm
Breedte:
200/ 320 cm
Hoogte:
230 cm
Gewicht:
1.900 kg

Stroombehoefte
De Wrap ‘n’ Rolling food truck opereert volledig elektrisch, heeft een van de onderstaande
aansluitingen nodig, en heeft +/- 20 meter verlengkabel bij zich.
● 1 x 400V (krachtstroom)aansluiting, 16A of 32A CEE aansluiting
● 2 x 230V aansluiting (elk een afzonderlijke groep)
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Mocht bovenstaande niet afdoende zijn, neem dan contact met ons op. Er is altijd een oplossing
mogelijk. Zo nodig brengen wij een generator met ons mee.

Verhuur lege food truck
Onze retro food truck is ook leeg te huren bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden of het
exploiteren van je eigen (streetfood)concept. Meer informatie op vintagefoodtruckhuren.nl.
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