
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!



De OERburger wordt op ambachtelijke wijze bereid 
op onze unieke OERbarbecue. De stoere OER-
barbecue is een aparte aanhanger, omgetoverd tot 
een echte blikvanger en vormt één geheel met de 
foodtruck. Door te werken met stevig houtskool, 
krijgt de burger precies de juiste smokey flavour die 
heerlijk samengaat met onze eigen huisgemaakte 
OERburgersaus. Wij kunnen ruim 500 OERburgers 
serveren per uur. Kom je mee happen?

AMBACHTELIJK BEREID MET GEVOEL

Rolling Events staat voor lekker eten met pure 
ingrediënten en serveren graag de lekkerste 
én beste burgers! Samen met onze exclusieve 
keurslager Patrick van Elteren zorgen wij voor 
de beste kwaliteit. Onze OERburgers zijn 
gemaakt van 100% rundvlees en afkomstig 
van Schotse Hooglanders, echte OERkoeien! 
Deze sterke runderen hebben hun leven lang 
rondgelopen op de Veluwe. Zij vervullen 
sinds 1982 een belangrijke rol in de begra-
zing van ruim 5100 hectare bos en helpen 
om vlaktes zoals heidevelden open te 
houden.

ETEN MET EEN VERHAAL

Door zijn opvallende look en robuuste 
uitstraling is de OERburger truck een echte 
eyecatcher die in te zetten is op verschillende 
evenementen. Door de waanzinnige 
buitenbarbecue trekt de OERburger truck veel 
belangstelling en dan heb je de burgers nog 
niet eens geproefd!

ÉCHTE BURGERS
OERLEKKER!

OERBURGER TRUCK



ÉCHTE BURGERS

OERBURGER
MENU

Onze OERburgers worden geserveerd op een 
vers afgebakken broodje van onze vaste partner 
Bakkerij Kriellaars uit Tilburg. Wij hebben samen 
dit exclusieve OERbroodje ontwikkeld waarmee 
de OERsmaak nóg beter tot zijn recht komt. Het 
OERbroodje is extra knapperig, speciaal voor die 
extra bite!

De OERburger heeft een uitgebreide opbouw en 
bestaat uit verschillende ingrediënten. Naast het 
broodje en de sappige burger, bevat de OER-
burger ook Hollandse bladsla, tomaat, uienringen 
en onze eigen huisgemaakte OERburgersaus. Er 
zijn veel variaties mogelijk en daarom bestaat ons 
menu uit maar liefst vijf verschillende burgers!

• OERburger 
• OERBacon
• OERCheese
• OERBrie
• OER-Old Amsterdam

Jammm..
WIJ BAKKEN 500 OERBURGERS PER UUR!



CAPACITEIT
De bakcapaciteit van de OERburger Truck is 
circa 500 burgers per uur.

AFMETINGEN BUS
9 x 4 x 5 (L x B x H, excl. horens)

AFMETINGEN KOELWAGEN
4 x 1,60 x 2 (L x B x H)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BENODIGDHEDEN

STROOM OERBURGER TRUCK
2 KW / 230 Volt

STROOM KOELWAGEN
3 KW / 230 Volt

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

WATER
Watervoorziening op loopafstand.



SALES EN INFORMATIE

Contactpersoon: Dhr. Eric de Bont 
E-mail: info@rollingevents.nl
Telefoon: 013-2340454
Mobiel: (+31) 06-43974640 

STREETFOOD

Streetfood verkrijgbaar op iedere hoek, 
cocktailcars, riksja’s waar satés op werden 
gebakken... als er wel een beginpunt 
was waarop ik besloot om zelf te starten 
in de wereld van foodtrucks, dan was het 
wel tijdens mijn reis door Azië in 2009. 
De pure, verse en eerlijke manier waarop 
alles voor je neus werd bereid, sprak mij 
erg aan. De geur maakte direct hongerig 
en ik raakte geïspireerd door de meest 
tastbare manier van (vers) eten bereiden. 

Drie maanden later na die vakantie was 
het een feit: de eerste truck werd gekocht 
en al snel volgden er nog drie andere 
trucks. Ik had de smaak te pakken en ging 
mij verder professionaliseren op de 
verdere aankleding van catering op 
evenementen. Daarnaast zette ik een 
partnerfoodtrucknetwerk op om collega’s 
te helpen en om van elkaar te leren.

ANNO NU

Het horecalandschap ziet er anno 2017 
heel anders uit dan ons prille begin in 
2009. Er is sinds die tijd ontzettend veel 
veranderd in de branche. Men gaat voor 
kwaliteit en pure oorsprong en beleving 
is belangrijker dan ooit tevoren. Het is 
fantastisch om onderdeel te mogen zijn 
van alle trends binnen deze dynamische 
branche. Nog altijd is het de kick om 
gasten te verrassen met onze unieke 
trucks en concepten. Na al die jaren blijft 
mensen een onvergetelijke avond be-
zorgen nog altijd zorgen voor dat ‘WoW’ 
moment. Hopelijk tot snel!

Over ons




