
Rolling Events
Ben je op zoek naar dé spraakmakende 
foodtruck voor jouw bedrijfsevenement, 
bruiloft, festival of een ander soort 
evenement? Behoefte aan die speciale, 
eigentijdse beleving met een culinair 
karakter? Dan ben je bij Rolling Events aan 
het juiste adres!

Met onze brede kennis en ervaring ver-
zorgen wij alles op het gebied van horeca 
en catering. Rolling Events is een creatie-
ve foodtruck cateraar die inspeelt op de 
allerlaatste trends én waarbij de wensen 
van de klant centraal staan. Wij staan voor 
100% kwaliteit en werken samen met 
lokale partijen zodat wij weten waar onze 
producten vandaan komen. Wij serveren 
natuurlijke én duurzame producten tegen 
een goede prijs!



Graag stellen wij onze nieuwe aanwinst voor.. De OERpatat truck, 
dé Amerikaanse Step-Van die al veel van de wereld heeft gezien en 
nu een nieuwe functie komt vervullen. De OERpatat truck gaat 
terug naar de oorsprong en serveert patat zoals het bedoeld is: 
vers gebakken patat van grof gesneden aardappelen in een 
knapperige schil!

Samen met onze lokale Groentekwekerij Oppers selecteren we 
zorgvuldig de beste aardappelen van het seizoen en kunnen wij 
gegarandeerd de lekkerste OERpatat serveren. Wil je eens wat 
anders proberen? Speciaal voor de culinaire liefhebbers serveren 
we zoete aardappelpatat. 

De patatten worden geserveerd in een gerecyclede puntzak en om 
het af te maken heb je keuze uit verschillende toppings. Wil je een 
gepersonaliseerde puntzak? Doen we!

OERPATAT TRUCK
OERRRRRRR... LEKKER!



OERpatat 
Grof gesneden biologische aardappelen van het seizoen en een 
topping naar keuze. *BIO

OERzoet
Ambachtelijke patat gemaakt van zoete aardappelen en een top-
ping naar keuze.

OERtruffel
Verse patat van seizoensgebonden aardappelen met truffelolie, 
truffelmayonaise en afgemaakt met Parmezaanse kaas. 

OERgroente
Kleurrijke gefrituurde groentes bestaande uit pompoen, zoete 
aardappel, knolselderij, koolrabi, wortel en pastinaak. 

OERkroket
Ambachtelijke kroket van 100% rundvlees en afkomstig van onze 
exclusieve keurslager Patrick van Elteren uit West-Brabant.

OERfrikadel
Ambachtelijke frikadel afkomstig van onze exclusieve keurslager 
Patrick van Elteren uit West-Brabant.

Pure seizoensgebonden aardappelen van biologische kwali-
teit. Dát zijn de OERaardappels van Groentekwekerij Oppers. 
Elk seizoen kent haar beste aardappelen die op een duurzame 
manier en met veel liefde worden geteeld en geoogst. 

Onze keurslager Patrick heeft een eigen boerderij met Blonde 
d’Aquitaine runderen, die hij exclusief voor zijn winkel én 
Rolling Events opvoedt.
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WIJ BAKKEN 750 PORTIES PER UUR!

Menu



CAPACITEIT
De bakcapaciteit van de OERpatat Truck 
is 750 porties per uur.

AFMETINGEN BUS
6,5 x 2,4 x 2,60 (L x B x H)

AFMETINGEN KOELWAGEN
4 x 1,60 x ? (L x B x H)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENODIGDHEDEN

STROOM OERPATAT TRUCK
2 KW / 230 Volt

STROOM KOELWAGEN
3 KW / 230 Volt

Indien er geen stroomvoorziening 
aanwezig is, kunnen wij zorgdragen 
voor een aggregaat (tegen meerprijs 
en in overleg).

WATER
Watervoorziening op loopafstand.




