Vintage
GOOD

FOOD

Wie zijn wij?
Wij werken al 18 jaar samen in de events en hospitality en hebben
bij elkaar meer dan 35 jaar ervaring in deze ‘bruisende’ branche.
Waarvan de laatste 10 jaar als fullservice evenementenorganisatie.
Wij plannen, organiseren en voeren de meest uiteenlopende
gebeurtenissen uit die gevierd moeten worden.
Wij staan voor persoonlijke service in het hele traject; van aanvraag
tot uitvoering, alles op maat en transparant. Onze passie is het
verrassen van onze gasten met huisgemaakte heerlijkheden, te laten
genieten van de stijlvolle ‘vintage’ ambiance die we creëren en de
topservice die we verlenen.
En dit doen we op elke gewenste locatie.
Onze foodtrucks zijn in te zetten op bruiloften, feesten en (business)
events. Dit kan in uw achtertuin maar ook in het bos of op een
evenementenlocatie.
Wij creëren zonder moeite uw business event om tot foodtruck
festival of uw huwelijksfeest tot een ware festivalbruiloft.
Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen graag om uw
evenement te laten slagen,
Liefs,
Mandy-Ann & Alexander

"Uitzonderlijk goed event gehad met T1,
sterke aanrader.Op alle fronten is deze
partij een aanrader: F&B van hoog
niveau, uiterst goede service naar alle
gasten,
flexibel,
professioneel
in
communicatie en het aanloop traject.
Ik heb professioneel gezien veel met
cateraars te maken (gehad) en dit is de
absolute A-klasse."
"Samen met onze gasten hebben we
ontzettend genoten van het heerlijke
eten! Heel veel positieve reacties mogen
ontvangen
over
jullie
vlees
én
bijgerechten. Ook de waanzinnige
styling en jullie gastvrije samenwerking
was echt heel fijn. Mede door jullie
hebben wij echt een heerlijke trouwdag
gehad!."
"Kan ik geen 6 sterren geven? Wat een
super leuke en nette foodtruck! Echt een
eyecatcher die het evenement compleet
maakt! De eigenaren zijn enthousiaste
mensen die fijn meedenken; topteam!
Eén ding is zeker: de volgende keer boek
ik hem weer!"

Drinks



Cocktails
➢

Onbeperkt fris, bier en wijn.
Vanuit de VW T1 Foodtruck of vanaf speciaal ingerichte drankentafels
en op crushed ice presenteren wij diverse soorten frisdrank
en huiswijnen van El Paso.

koffie
& thee...
€1,75 PP
ONBEPERKT

✦ Heineken twisters 
✦ Heineken 0.0
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heeft een fruitige en droge afdronk. De witte wijn is op een veganistische
wijze gemaakt en is vervaardigd van 50% Verdejo en 50% Viura druiven.

✦ El Paso del Lazo Tempranillo-Shiraz
El Paso del Lazo Tempranillo-Shiraz heeft een fraai boeket aan geuren
met toetsen van bosbessen en aarde. In de mond doet de wijn denken
aan een combinatie van tabak en diverse bessoorten. De afdronk is fris

El Paso Del Lazo Rosé is op een veganistische wijze vervaardigd. De Rosé
bestaat uit 100% Tempranillo druiven. De geur is fris en fruitig. De wijn is
fris van smaak met een licht zoetje en heeft tonen van frambozen en bessen.
De afdronk is zacht met rood fruit.

speciaal ingerichte tafel.

tappen.
Tevens plaatsen wij oude limonade kratjes en
kistjes met vers fruit voor een optimale sfeer.
Onze bar wordt compleet geleverd met disposable bekers, rietjes en servetjes,
100% recycled!
Wij serveren de volgende smaken:

Prijzen

Foodtruck
2 uur
à €8,€295,p
p
Elk ex
tra uu
r:
€3,- p
p

met hierbij een licht citrusachtig bittertje.

✦ El Paso del Lazo Rosé

gepresenteerd, vanuit de foodtruck of een

Al uw gasten kunnen zelf een limonade

€350,-

✦ Appelsap van landgoed de Olmenhorst 
✦ Earth water met of zonder bubbels
✦ El Paso del Lazo Verdejo-Viura
kleur met intense aroma's van citrus, perzik en ananas. De wijn

Onze limonades worden in grote kannen

COCKTAILS

✦ Frisdranken uit glazen flessen
✦ Jus d’orange

El Paso Del Lazo Verdejo-Viura heeft een licht geel-groenige

Lemonadebar

Inclusief
disposable
glazen

★ Prosecco

€3,25 per glas
incl. glaswerk

✣ | Citroen | Limoen | Citroengras |
✣ | Watermeloen | Munt |
✣ | Aardbei | Framboos | Basilicum |
✣ | Mango | Ananas | Rode peper |

€250,Onbeperkt
inclusief
biodisposable
glazen, rietjes en
servetten 100%
recycled

Exlusief personeels & reis en transportkosten

Burgers

Texas HotDog

Onze 100% Schotse Angus beef burgers
worden gegrild op onze mobiele Oklahoma
smoker of in de VW T1 Pick-Up. Heerlijke
verse flame grilled burgers die worden
bereid door een ervaren braaimeester.
Belegd met Lollo Rosso sla, pittige cheddar,
met tijm en knoflook geroosterde
uienringen, homemade BBQ saus en
Hellmann’s mayonaise.

lekker te combineren met ...
◇ VERSE FRIET MET MAYO

€3,50 PP

◇ ROSEVAL MET AÏOLI

€3,50 PP

◇ SALADSHAKER

(CEASAR SALADE, COUSCOUS
SALADE, CAPRESE )

◇ POKÉBOWL (ZALM,
VEGA, KIP)

€5,-

Surinaamse kip
Een broodje Surinaamse kip volgens
familierecept. Gemaakt met heel veel
liefde en favoriet bij velen. Kippendij, een
nacht gemarineerd in onze heerlijke
ketjapmix en dan gebakken in een grote
wok. Geserveerd op een 'Surinaams puntje'
met huisingelegde komkommer en rode ui.
Op zoek naar die extra kick; van onze
huisgemaakte Surinaamse peper krijg je
die zeker.

De Texas HotDog is de lekkerste in zijn
soort. En we hebben er ook een kip
variant van. Hij is zo uniek omdat hij
verrast. De cheddar, de jalapeño; een
ware smaaksensatie. Geserveerd op een
hotdog broodje. Toppings zoals
gebakken uitjes, huisgemaakte bbq saus
en coleslaw maken hem helemaal af.

Prijzen

BURGERS - €5,25
SURINAAMSE KIP- €5,75
TEXAS HOTDOG - €5,50

PP

Foodtruck €295,€5,-

PP

Exlusief personeel & reis en transportkosten

Pizza
IT’S

PIZZA

The Pizza
Life
Chose Us

TIME.

Kosten:
Minimale afname 50 pizza's
inclusief stoere pizza uitgifte,
disposable pizzaslice en 100%
recycled servetten.

€625,-

creeër een volledige maaltijd
in combinatie met ...
✭ VERSE FRIET MET MAYO €3,50 PP
✭ ROSEVAL MET AÏOLI

€3,50 PP

✭ SALADSHAKER
(CEASAR SALADE, COUSCOUS
SALADE, CAPRESE )
✭ POKÉBOWL.

€5,- PP
€5,- PP

HOUTGESTOOKT..
.. en dat proef je! Flinterdunne en krokante bodems met dagverse
toppings zorgen voor het ‘Italië bij je thuis’.
Onze pizza’s worden in punten gesneden en geserveerd met rucola en
Parmezaanse kaas op een disposable pizzaslice tray.
De smaken die we serveren zijn:
Pizza BBQ Chicken
Pizza al Tonno
Pizza Spinata Romana
Pizza Pollo Pesto
Pizza Margherita
Pizza Funghi
Pizza Blue Cheese
Pizza Veggie

★
★
★
★
★
★
★
★

Exclusief personeel & reis en transportkosten

BBQ

Foodtruck
€295,-

BARBECUE

CATERING

Inclusief
disposable
servies en
100% recycled
servetten

✪ Let’s Meat ✪
✧ 100% Schotse Angus beefburger flame grilled
✧ Pulled Pork - 16 uur langgegaarde Berkshire
varkensschouder met homemade BBQ-saus
✧Traaggegaarde Sweet & Spicy Spareribs, 100% homemade
✧ Lichtpittig tandoori gekruide kippendijen met mango,
basilicum en yoghurtdip
✧ Mix van geroosterde vergeten groenten zoals oerwortel
en pastinaak met biologische balsamico en wilde rucol
✧ Salade van buffelmozzarella, miniCpomodori’s,
Taggiasche olijven en huisgemaakte pesto
✧ Romaine sla met geroosterde kippendijtjes,
zongedroogde tomaat, knoflookcroutons en Ceasar
dressing
✧ Huisgemaakte cocktail-, BBQ- en knoflooksaus
✧ Onze BBQ’s worden geserveerd met vers afgebakken
molen- en zuurdesembrood, huisgemaakte kruidenboter
en tapenade van Taggiasche olijven

€26,- pp

€29,50 pp

✥ It’s all in the flame ✥
✦ USA Bavette steak van de grill met tijm, rozemarijn en knoflook
✦ Pulled Pork - 16 uur langgegaard Berkshire varkensschouder
met homemade BBQ-saus
✦ Low en Slow roasted ocean beef brisket (borststuk) Texas style
✦ LichtpittigTandoori gekruide kippendijen met mango,
basilicum yoghurtdip
✦ Warm gerookte zalm met citroenzaad,roze peper en venkelzaad
✦ Gebakken rosevalaardappeltjes met Provençaalse kruiden en
knoflook
✦ Gegrilde Aubergine Za’atar met kruidenyoghurt, granaatappel
en munt
✦ Gegrilde zoete maiskolfjes
✦ Salade couscous met avocado, komkommer, gedroogde
abrikozen en munt
✦ Salade van Hollandse geitenkaas met mangalicaham,
geroosterde pompoen, amandelen en 12 jaar oude balsamico
✦ Huisgemaakte cocktail-, BBQ- en knoflooksaus
✦ Onze BBQ’s worden geserveerd met vers afgebakken molenen zuurdesembrood, huisgemaakte kruidenboter en tapenade
van Taggiasche olijven

Exclusief personeel & reis en transportkosten

Saté

Inclusief
biodisposable
servies en
100% recycled
servetten

€

Foodtruck
€295,-
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Authentieke Javaanse Saté. Onze malse saté van kippendijen
die zeker 24 uur worden gemarineerd in een verse
huisgemaakte boemboe. Vervolgens geregen en natuurlijk
gegrild op onze houtskool BBQ in de blauwe T1 Pick-up of onze
speciale satégrill. Saté is natuurlijk nooit alleen Saté; ingelegd
zuur, verse kroepoek, gebakken uitjes en Javaanse satésaus
vergezellen deze lekkernij. Deze 'good old' klassieker valt bij
iedereen in de smaak. In een portie zitten 2 (dikke) saté's.

Exlusief personeel & reis en transportkosten

Dessert & meer
FINGERLICKING

Mini tarts
& cookies
Lekker voor bij de koffie
(na het eten). Hapklaar
formaat en handig op een
prikker.
✧ | Brownie | Gemengde noten | Caramel | Pinch of Salt |
✧ | Loaf | Banana | Walnoten | Vanilla |
✧ | Boterkoek | Roomboter | Citroen |
✧ | Cake | Carrot | Rozijnen | Kaneel |
✧ | Cookie pot |
✧ | Cheesecake | Vanille | Bastogne | Chocola & Framboos |
✧ | Caramel Cookie Rotsjes |

€2,50
p.s.

GOOD

Cupcakes

€3,50
p.s.

Homemade cupcakes,
met een grote toef.

★ | Citroen | Maanzaad | Amandelmeel |
★ | Chocola | Wit | Puur | Melk |
★ | Caramel | Lonka | Zeezout |
★ | Vanille | Confetti | Smarties |

Toetje in een potje
Op grote houten planken
presenteren wij kleine
potjes met lekkers.
✧ | Panna Cotta | Rood Fruit | Krokantje |
✧ | Strawberry Shortcake | Aardbeien | Vers geslagen room |
✧ | Hangop | Bastogne | Griekse Yoghurt | Limoen | Passievrucht |
✧ | Chocolademousse |Framboos | Witte chocolade |

mmm...

✧ | Seizoensfruit | Kaneel | Slagroom | Crumble |

€1,50
p.s.
Exclusief personeel & reis en transportkosten

BORRELPLANKEN!

Stel zelf uw borrelplank samen, mix en match tussen al onze lekkernijen.

Lekkers €1,25 PP per item

Lekkers €1,75,- PP per item

✦ BBQ gekruide noten met zeezout & olijven
✦ Huisgemaakte kaaskoekjes
✦ Puntzak gefrituurde tortilla met tomatensalsa
✦ Truffelpopcorn
✦ Gegrilde groente
✦ Groentechips
✦ Bruschetta:
*Brie met cranberry's
*Blauwe kaas met perencompote
*Spaanse Ham
*Tomaat

✦ Diverse soorten vers afgebakken molenbrood
met huisgemaakte pestodip, EV olijfolie en aioli.
✦ Pretzels met knoflook yoghurtdip
✦ Diverse Kazen
✦ Droge Italiaanse worst
✦ Hollandse worst (leverworst, ossenworst etc.)
✦ Gefrituurde Ravioli (2pp)
✦ Bitterballen (2pp)
✦ Old Amsterdam Cheesesticks (2pp)
✦ Bloemkool nuggets (2pp)

Lekkers €2,50,- PP per item
✦ Pimentos de Padron
✦ Albondigas
✦ Patatas Bravas met Aïoli
✦ Chicken Wings
✦ BBQ worstje met cheddar & jalapeño
✦ Quesadilla (kip of vega)
✦ Chicken Bites met chipotle en ingelegde ui

Exlusief personeel & reis en transportkosten

Nacho’s.

Curry.

Pasta.
A la minute gekookte pasta!
Keuze uit 2 soorten verse pasta en 3
soorten huisgemaakte saus, vergezeld
van Parmezaanse kaas en rucola. 
☛ Pasta Penne
☛ Conchigli
Uw gasten kunnen kiezen uit 3 soorten
pastasauzen: 
Bolognese (huisgemaakte
tomatensaus met rundergehakt,
ui en knoflook)
Pancetta/Pecorino (roomsaus
met pancetta, Pecorino en salie) 
Pesto (Italiaanse saus op basis
van basilicum, Parmezaanse
kaas en pijnboompitten) 

☞
☞
☞

Minimale
afname 50
stuks

Wij presenteren 2 soorten
huisgemaakte curry’s zonder
toevoeging van
conserveringsmiddelen.....100%
dagvers!
ééntje met geroosterde
kippendijtjes, kokos en limoenblad
én daarnaast een pittige rode
curry met gegrilde pompoen,
aubergine en kikkererwten. Beide
geserveerd met basmatirijst,
seroendeng, gebakken uitjes en een
crispy cole pickle. Uiteraard
geserveerd in een stoere
recyclebare currybox.

Een heerlijke snack afkomstig uit de Mexicaanse
tex-mex keuken, als tussendoortje of
avondsnack, geniet van onze huisgemaakte
nacho’s. Een goed gevuld bakje tortillachips die
wij zelf frituren in 100% zonnebloemolie en
kruiden met een eigen specerijenmix. Geserveerd
met tomatensalsa. Extra opties: guacamole, sour
cream en gesmolten cheddar. Meerprijs €2,- pp.

Foodtruck
€295,-

€3,50
pp

€625,
Exclusief personeel & reis en transportkosten

Shakes, Sandwiches & Tosti's
Rijkelijk belegde boterhammen met een flesje versE smoothie!
Wij bieden een ruime keuze uit beleg- en fruitsoorten.

Shakes:
·✦
·✦
·✦
·✦
·✦

Aardbeienshake | Boerenyoghurt | Citroen
Smoothie van Banaan | Avocado | Spinazie | Granny Smith
Watermeloen Smoothie | Framboos | Basilicum
Mangoshake | Ananas | Kokos | Gember
Vers geperste Bloedsinaasappel

€3,50,ps

Powershots:

Een gezonde Energy boost in een shotglaasje!

€7,2pp

✧ Saffraan / Sinaasappel / Wortel / Ananas
✧ Rode Biet / Cayenne Peper / Komkommer / Appel
✧ Spinazie / Groene Appel / Citroen / Spirulina

Sandwiches:
·✦
✦
·✦
·✦
·✦

€2,75,ps

Brabants donker Rogge | Belegen Beemster | Groene Mosterdmayonaise | Gegrilde Paprika | Rucola
Mais Carreau | Traaggegaard Zeeuws Spek | Piccalillymayonaise | Romaine Sla
Libanees voerbroodje hummus | Huisgerookte Zalm | Gegrilde Courgette | Mosterdsla
Speltbrood | Brisket Texas Style | Truffelmayonaise | Hollandse Spinazie | Walnoten
Belgisch Plet | Buffelmozzarella | Pomodori Tomaat | Pesto | Rucola

Foodtruck
€295,-

Vers gegrild desembrood van onze plaatselijke bakker,
gevuld met originele vullingen en bio kaas.

€7,- ps

Tosti’s:
·✦
·✦
·✦
·✦

Desem Mais | Geitenkaas | Geroosterde Flespompoen | Spinazie | Honing | Walnoten
Desem Wit | Spinata Romana | Blauwe Kaas | Gegrilde Paprika | Rucola
Desem Meergranen | Brisket Texas Style | Zuurkool | Cheddar | Homemade BBQ Saus
Pita | Kip Tandoori | Roomkaas | Zoete Aardappel | Mangochutney | Koriander

Exclusief personeel & reis en transportkosten

Sugary Festival Food
's Mores Bar

Pop it!

Vers gepofte
Popcorn in
verschillende
smaken.

Stroopwafels

Vanaf
€450,-

Poffertjes
Ambachtelijke
poffertjes die worden
Candy Wall
bereid op een 180
dops bakplaat.
Een nostalgisch
snoepwinkeltje
dat de aandacht
trekt.

Volgens geheim recept
en vers gebakken op
traditioneel
wafelijzer.

Alles om je eigen
's mores te 'bouwen'.
Karamel, kaakjes,
chocola en natuurlijk
marshmallows.

Vanaf
€175,-

Vanaf
€250,Suikerspin
On the spot
gedraaid. Heerlijk
zoet.

Donut Wall

Vrolijke donuts
aan een spijker
op een deur.

Exclusief personeel & reis en transportkosten

Hearty Festival Food
Fish truck

Bruschetta Bar
Grote Mangalica ham;
live gesneden, Spaanse
worsten, kazen, crostini
en meer.

Vanaf
€425,-

Soup
Het is altijd weer
voor soep! Vers van
het seizoen en
geserveerd met
brood, dips &
soepstengels.

Eerlijke verse
Pretzel station
vis van het
seizoen;
Grote gevlochten
oesters, haring,
krakelingen van
broodachtig deeg met een
makreel,
Cheese Fountain
chewy korstje en zeezout.
mosselen etc.
Geserveerd met 3-tal Klaar voor een leuke en unieke
dippers.
manier van kaasfonduen. Met
Vanaf
verschillende dippers en
€350,toppers,

Vanaf
€75,-

Luxe Bitter garnituur
Onze guilty pleasure.
Kaasstengels van Old
Amsterdam. van Dobben
bitterballen en mini
vietnamese loempia's.

Salad Bar

Diverse verse
sla & toppings
om uw favoriete
salade zelf
samen te stellen.
Exclusief personeel & reis en transportkosten
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Vanaf 50
personen
start bij
€300,-

Grazing Tables een vooral Australisch begrip; is een tafel gevuld
met 'bites'. Deze Grazin Tables zijn geweldig tijdens een receptie,
cocktailhour of als late night snacks. De Grazing Tables zijn door u
zelf samen te stellen en wij doen natuurlijk graag onze aanbeveling.
Denk aan de volgende mogelijkheden:

Wij verzorgen ook mini
grazing tables.
Bijvoorbeeld per 4
personen maar ook
per persoon.

Kaas:
Blauwadder kaas, Franse Kazen, Oude brokkelkaas.

Worst:
gedroogde worsten in verschillende stijlen, Serrano Ham.

Fruit en Groente:
Druiven, Aardbeien, Meloen, Vijgen, Rood Fruit, Gedroogd Fruit
Tomaat, Paprika, Bleekselderij, Komkommer, wortels, radijs
olijven, noten.

Brood en crackers:
Zuurdesem, Mais, Bruin en Wit stiek brood
Crostini, stengels en Pretzels.

Smeersels:
Huisgemaakte Hummus, kruidenboter, Baba Ganoush, Pesto

Sweet:
Verschillende soorten Chocolade.
Exclusief personeel & reis en transportkosten

Wedding

Superleuk dat jullie gaan trouwen. Proficiat met jullie voorgenomen
huwelijk. En nu? Waar begin je met het plannen van deze bijzondere dag.

Wij hebben in de afgelopen jaren al velen bruidsparen mogen ondersteunen
in het plannen, kiezen en uitvoeren van alle verschillende onderdelen die
deze dag tot het perfecte geheel maken.

Micro bruiloft

Wij hebben verschillende locaties tot onze beschikking zoals een stoer Fort,
het Amstel Boat House, ZaaiKweekenEet; een hip voormalig restaurant onder
de rook van Amsterdam of bijvoorbeeld buiten in het Amsterdamse Bos.

Een bruiloft tot 50 personen noemen we een micro bruiloft.
Een micro bruiloft kan je heel bijzonder maken doordat u
waarschijnlijk budget overhoudt door het beperktere
gastenaantal .

Niet alleen voor een Foodtruck, eten/drinken en decoratie kunt u bij ons
terecht. Maar ook voor uw bloemen, give-aways, foto/videograaf,
Photobooth etc. kunnen wij regelen. Als wij het zelf niet doen, brengen wij u
in contact met de betrouwbaarste en beste leveranciers in het vak.

Spread
love
NOT

GERMS

In het afgelopen jaar hebben we ervaren wat aanpassen is.
Vele bruidsparen hebben hun plannen moeten wijzigen of
zelfs annuleren. Laten we hopen dat we in 2021 de liefde wel
weer mogen vieren op een manier die we graag willen.
Het zal misschien niet de bruiloft zijn met 100 of meer gasten
maar maximaal 50 gasten, dat dat kan, daar blijven we in
geloven. .
En hutje mutje op elkaar zitten kan misschien niet, maar aan
een mooi opgemaakte lange tafel dineren ' op afstand' is
alsnog intiem. Het serveren van 1 persoons bites in speciaal
ontwikkelde 'trays', elke gast zijn eigen mini kaasplank en een
Selfservice bar met signature drinks; die afgehaald kunnen
worden. Voor alles een oplossing.

Sit Down Dinner
Naast onze food & drink concepten, kunnen wij uw gasten ook voorzien van een
uitgebreid Sit Down Dinner. Bijvoorbeeld tijdens uw bruiloft. Alles uit onze keuken is vers, van zeer goede
kwaliteit, homemade en gemaakt vanaf scratch.
Main

Starters
Zalm tartaar
| Zoetzure Komkommer | Venkel | Dille
Vinaigrette | Tomatenkrokantje |
Carpaccio
| Rundercarpaccio | Truffelmayonaise |
Grana Padano | Pijnboompitjes |
Tomatentartaar
| Pomodori Tomaten | Burrata |
Huisgemaakte Crostini | Basilicumolie |
Balsamicostroop |

Risotto
| Truffel | Parmezaanse kaas | Witte wijn |
Zomerstampot met Bavette
| Stamppot op basis van Zomergroente |
USA Bavette Steak | Jus de Veau |
Zeebaars
| Verse Zeebaars | Citroen | Tijm | Lente-ui
|

Sides

☆ Roseval
☆ Gegrilde Seizoensgroente
☆ Bruschetta
☆ Salade Caprese

Just Enjoy!

Desserts
Carrot Cake
| Zoete wortels | Kaneel | Rozijnen | Vers
Geslagen Room |
Panna Cotta
| Huisgemaakte Panna Cotta | Meringue
| Rood Fruit | Cookie Crumble |
Sgroppino
| Citroen Sorbet ijs | Prosecco | Wodka |

Wij maken graag een
vrijblijvend voorstel voor
u op maat afhankelijk van
het seizoen!

Neem vrijbljvend contact met ons op.
info@t1vintagefoodtruck.nl
023 57 684 63

Check ook onze Social Pagina
instagram.com/t1vintagefoodtruck

