
PARTY & EVENT 
SERVICE  FOODTRUCK 
CULI KEVER 
VANUIT ONZE VW PICK-UP KEVER UIT 1969 & KEVERKAR SER-
VEREN WIJ DE LEKKERSTE (BBQ)BUFFETTEN, HET ‘’PIMP YOUR 
BURGER’’ CONCEPT EN DIVERSE LUNCHES OP LOCATIE.  
DE KEVERS ZIJN VERBOUWD TOT TWEE NOSTALGISCHE FOOD-
TRUCKS VOORZIEN VAN EEN HEUSE OVEN IN DE VORM VAN 
EEN VAT EN EEN BAR WAAR DE LEKKERSTE BUFFETTEN OP 
WORDEN GEPRESENTEERD! 

BBQ BUFFET BASIS                  V.A € 18,95 
Het buffet bestaat uit de volgende gerechten;  

- 4 stuks vlees bestaande uit 3 verschillende soorten  

- Een prachtige zalmsalade en  rundvleessalade  

- Stokbrood met kruidenboter 

- 3 verschillende soorten sauzen 

Het BBQ buffet is al verkrijgbaar vanaf €18,95 met een minimum van 75 

deelnemers inclusief plasticborden, bestek en servetten. Is u gezelschap 

kleiner, dan brengen wij graag een offerte opmaat uit.  
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BBQ BUFFET LUXE                     V.A € 27,95 
Dit buffet geeft uw gasten een extra ervaring met het ‘’PIMP YOUR BUR-

GER’’ concept. Gasten stellen zelf hun broodje hamburger samen met di-

verse ingrediënten. Het buffet bestaat uit de volgende gerechten; 

4 verschillende soorten vlees  

- PIMP YOUR BURGER 

- Een prachtige zalmsalade en  rundvleessalade  

- 2 soorten brood en diverse smeersels 

- 3 verschillende soorten sauzen 

Het BBQ buffet is al verkrijgbaar vanaf €27,95 (p.p) met een minimum aan 

75 deelnemers inclusief plasticborden, bestek en servetten. Is u gezelschap 

kleiner? Dan brengen wij graag een offerte opmaat uit.  

Op onze facebook pagina & web-

site hebben wij nu een heuse cate-

ring shop! Hier treft u alles aan 

wat wij aanbieden met onze bon-

te foodtruck verzameling. Zo heeft 

u de keuze om een BBQ buffet 

verder uit te breiden of juist het 

menu net wat uitgebreider om-

schreven  te zien. 

 

Neem gauw eens een kijkje :-D 

 

De cateringshop, klik hier!  

 
info@culikever.nl 
www.culikever.nl 
06-12415033 

Aquamarijnstraat 345 
9743  PJ Groningen 

Volg ons op facebook 

Vraagjes? Whats-
app 

Mogen wij een geweldige cate-

ring voor u verzorgen? Dan 

kunt u boeken via de onder-

staande gegevens of via het 

contact formulier op onze web-

site. 

Hoe en wat?  

Mogen wij bij u komen aanrijden? 

VEGETARISCH BBQ BUFFET  
Wij ontvangen ook vaak BBQ aanvragen waar een deel vegetarisch is, dit 

is geen enkel probleem voor ons. Wij zullen dan bovenstaande buffetten 

aanvullen met;  

- 2 aparte salades 

- vleesvervangers & grill groeten.  

- Pofaardappel  

 Daarnaast gebruiken wij apart bestek en leggen een extra rooster neer 

zodat de Vegetarische gerechten niet in aanraking komen met vlees.    

http://www.culikever.nl/decateringshop/
http://www.culikever.nl/
https://www.facebook.com/culikever

