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INSTOCK
CATERING
DUURZAAM, BETAALBAAR & FLEXIBEL
Instock zet voedselverspilling letterlijk en figuurlijk
op de kaart. Dat doen we door onverkochte
producten op te halen bij supermarkten en
leveranciers en hier heerlijke gerechten van te
maken. Van kromme lekkerbekjes naar goedgevulde
visburrito en van bananen met bruine spikkeltjes
naar verrukkelijke bananencake: door te koken
met deze producten gaan we de strijd aan tegen
voedselverspilling! En jij kan hieraan bijdragen door
onze geredde catering af te nemen.

ARE YOU READY TO RESCUE FOOD?
We doen catering met én zonder food truck, voor
grote en kleine evenementen. E-mail onze account
manager Michel voor meer informatie op
events@instock.nl of kijk op onze website
www.instock.nl.

WWW.INSTOCK.NL

CATERING
OPTIES

BAR
Onze bar is los af te huren of combineer ‘m met de Food
Truck voor een extra leuke setting! Door het verwisselbare
dakje en zeil, past onze bar op ieder evenement!
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FOOD TRUCK

CATERING OP MAAT

Onze Food Truck rijdt het
hele land door om geredde
catering te verzorgen.

Ook zonder Food Truck of
Bar brengen wij hapjes en
maaltijden om nooit te vergeten.

TARIEVEN
CATERING
Optie 1

Optie 2

Optie 3

CATERING MET FOOD TRUCK

CATERING MET INSTOCK BAR

CATERING ZONDER TRUCK OF BAR
MIN. BESTEDING CATERING 		 €350,-

OPSTARTKOSTEN TRUCK 			

€325,-

OPSTARTKOSTEN BAR 			

€190,-

MINIMALE BESTEDING TRUCK 		

€1000,-

MINIMALE BESTEDING BAR		

€500,-

(incl. bezorging)

(50% korting op instock bar)

TOELICHTING

Voor catering met food truck en/of bar rekenen we
een vast bedrag aan opstartkosten.

BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF

NODIG

Transportkosten per km á €0,80

4x Stroomgroep 230V/2400 Watt

Kosten van biologisch afbreekbare disposables

Stromend water in de buurt

Huur keukenmaterialen catering zonder truck/bar
Personeel

VOORBEELDEN
ONTBIJTGERECHTEN
Denk bijvoorbeeld aan bananenbrood
of muffins met gered fruit of onze eigen
granola van bierbostel, serverveerd met
yoghurt en gered fruit.

HARTIGE BORRELHAPJES
Verras jouw gasten met
kleine, geredde hapjes!

LUNCHGERECHTEN
Bijvoorbeeld: Onze visburrito gevuld met
kromme lekkerbek is een hit op elk event!

SPECIAALBIEREN
Wist je we in Nederland miljoenen kilo’s
aardappels en brood per jaar verspillen?
Wij maken er Pieper en Bammetjes Bier
van: fris én duurzaam speciaalbier!

DINERGERECHTEN
Invulling diner in overleg!

MATEN
FOOD TRUCK

WEETJE:

H: 3 M

Deze truck was ooit een oude
brandweerwagen! Nu rolt ‘ie
het land door om catering te
verzorgen.

D:
2,2
M

TRUCK KOMT MET
GELUIDSINSTALLATIE
EN TERRAS

L: 5,5 M

