
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 MET ONZE V.A.T’S  
OP LOCATIE. DE KEVERS ZIJN VERBOUWD TOT TWEE NOSTAL-
GISCHE FOODTRUCKS VOORZIEN VAN EEN HEUSE OVEN IN 
DE VORM VAN EEN VAT EN EEN BAR WAAR DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN OP WORDEN GEPRESENTEERD! 

VERDRAAID AANTREKKELIJKE TOSTI’S  
Tosti’s gemaakt van Turks brood & klassiek brood (3 bammetjes) in 

diverse varianten. Onze tosti’s worden gegrild in onze Milan Grill 

tussen de 200- 300 graden. Vervolgens gaan de tosti’s in het VAT, die 

is opgestookt met kolen en hout voor een extra smaakbeleving.   

 

Verdraaid Aantrekkelijk tosti ‘’classic’’ 

De classic is gewoon zoals hij is! Ham & kaas of juist enkel met kaas. De 

echte classic is gewoon brood, echter bij ons op drie boterhammen.  

 

Verdraaid Aantrekkelijk tosti ‘’Toschetta’’ 

Dit is een tosti met Italiaanse invloeden. De naam ‘’toschetta’’ is afgeleid 

van tosti en  bruschetta. Het zal u dan ook niet verbazen dat dit een tosti 

is met kaas, tomaat, knoflook, olijfolie en fijn gesneden verse basilicum. 

Deze tosti is lekker op klassiek brood, maar zeker ook op Turks brood  

 

Verdraaid Aantrekkelijk tosti ‘’Sweet Sticky Chicken’’  

Een lekkere plakkerige tosti waar de kaas en kerrie saus er lekker tus-

senuit stroomt! Wat zit er allemaal voor de rest in waardoor deze tosti 

zijn hartigheid zo lekker laat combineren met zoet? Tja dat is een geheim, 

dus kom hem maar snel proeven. Deze tosti is een topper op Turks brood.  

 

Onze Verdraaid Aantrekkelijke Tosti's zijn als verkrijgbaar vanaf  

€ 4,50 per stuk en op locatie! Informeer naar de mogelijkheden.  

 

 

LUNCH? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DE ‘’CATERING’’ 
SHOP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

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, 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?  

Onze V.A.T’s smaken super lekker 

tijdens een uitgebreide lunch! Wij 

kunnen voor uw een lunch verzor-

gen op locatie aangevuld met;  

- belegde broodjes  

- divers fruit  

- sapjes en melk 

- fruitkwark   

 

Mist u nog iets of meer informatie? 

Neem dan contact met ons op en 

informeer naar de mogelijkheden.  

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

