OFFERTE/PRIJSLIJST

Papaverveld 1
5467 NW Veghel
www.busvanzus.nl
kim@busvanzus.nl
06-12788369

Bus van Zus
Proef & Geniet
Bus van Zus is een uniek
cateringconcept. Vanuit haar prachtige
oldtimerbus bereidt en serveert Kim
met liefde en plezier pure en eerlijke
lekkernijen op beurzen, bruiloften,
borrels en feestjes, zowel zakelijk als in
de privésfeer.

Van smakelijke panini met een
eigentijdse twist tot verse wafels,
heerlijk belegde broodjes, borrelhapjes
of een lekkere picknick dit alles wordt
geserveerd vanuit een prachtige food
truck.
Proef en geniet… welkom bij Bus van
Zus!

Bus van Zus

Achter het stuur én de potten en pannen van Bus van Zus zit Kim; zij serveert al
wat lekker is. Hét geheime ingrediënt is variatie – aldus Kim – dus er is veel
mogelijk.
Van smakelijke panini met een eigentijdse twist tot verse salades, heerlijke
hamburgers, borrelhapjes of een lekkere picknick dit alles wordt geserveerd vanuit
een prachtige food truck.
Dubbel belegde burgerbroodjes. Borrelhapjes met diverse dips. Een trio van tosti’s
of quesadilla’s met kip. Voor elke gelegenheid heeft Kim een passend gerecht.
Proef en geniet!
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SFEERIMPRESSIE

SFEERIMPRESSIE

Bus van Zus
Wij caterde al met liefde en plezier voor:
voor

Bus van Zus
Wij caterde al met liefde en plezier voor:

Mogelijkheden Ontbijt/Lunch
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Panino’s

prijs per stuk

Panino kaas, bacon en tomaat

€ 4,50

Panino kaas, ham en ananas

€ 4,50

Panino kaas, kipfilet en pesto

€ 4,50

Panino pesto, kaas, tomaat

€ 4,50

Panino met geitenkaas, honing, rucola en pijnboompitjes

€ 4,50

Panino brie, peer, rucola en honing

€ 4,50

Panino brie, peer, rucola en honing

€4,50

Tosti’s

prijs per stuk

Tosti ham & kaas

€ 2,50

Luxe tosti pesto, kaas en tomaat

€ 3,95

Luxe tosti zalm

€ 3,95

Luxe tosti hete kip

€ 3,95

Luxe tosti geitenkaas, bacon, chilijam en rode biet

€ 3,95

Luxe tosti parmaham, mozzarella, pesto, tomaat

€ 3,95

Mogelijkheden Ontbijt/Lunch
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Belegde Harde Broodjes

prijs per stuk

Pistolet met ham en sla

€ 2,50

Pistolet kaas, heksenkaas, komkommer

€ 2,50

Pistolet kip kerrie salade

€ 2,75

Pistolet eiersalade

€ 2,75

Pistolet Bus van Zus (ei, oude kaas & kipsalade)

€ 3,25

Pistolet carpaccio, truffelmayo, kaassnippers, rucola

€ 4,75

Pistolet groene pesto, parmaham, rucola

€ 4,75

Pistolet roomkaas, kipfilet, sla

€ 3,25

Pistolet gezond

€ 3,75

Bagels

prijs per stuk

Bagel roomkaas & bieslook

€ 4,25

Bagel rode pesto. Parmezaan, rucola & gedroogde tomaat

€ 4,25

Bagel Geitenkaas, pijnboompitjes & bacon

€ 4,25

Bagel Brie, walnoot, honing & rucola

€ 4,25
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Mogelijkheden Ontbijt/Lunch
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Sandwiches

prijs per stuk

Dubbele Sandwich

€ 4,50

Dikke Boterham

€ 4,50

-

Kaas, tomaat & pesto

-

Roomkaas, kip

-

Rode pesto, Parmezaan, rucola & zongedroogde tomaat

-

Kipsalade

-

Tonijnsalade, appel, tomaat

-

Eiersalade

Lunch Specials

prijs per stuk

Naanbrood met tomaat-olijfkaas, dadelstroop en rucola

€ 4.90

Naanbrood met avocado spread, geroosterde bloemkool en
kikkererwten en yoghurtdressing

€ 4,90

-

Mogelijkheden Snacks/hapjes
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Snacks/Hapjes

prijs per stuk

Mini hamburgertje met bacon, tomaat, augurk & sla

€ 2,95

Puntzakje met kipballetjes & dipje

€ 3,00

Hotdog met diverse garnituren

€ 2,50

Broodje (hard) Unox worst met garnituren

€ 3,75

Garnalenspies met knoflookmarinade

€ 3,75

Mini Carpacciowrapje ca 2,5 cm

€ 2,50

Mini Zalmwrapje met roomkaas ca 2,5 cm

€ 2,50

Broodplank met o.a. tapenades, olijven, kruidenboter
Borrelplankjes met oa oude kaas, Italiaanse ham, worstjes, noten,
belegde crostini en druiven

€ 2,50 p.p.
v.a € 7,50
p.s.

Nacho’s small met o.a. salsa, guacamole, kaas

€ 2,95

Nacho’s normaal met o.a. salsa, guacamole, kaas

€ 4,50

Brabantse Worstenbroodje (ook in Vegan mogelijk)

€ 1,75

Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Soep

prijs per stuk

Erwtensoep

€ 3,75

Erwtensoep met roggebrood en spek

€ 4,75

Romige Kippensoep

€ 3,75

Biologische tomatensoep

€ 3,75

Biologische groentensoep

€ 3,75

Bospaddensteoelensoep

€ 3,75

Javaanse kerriesoep

€ 3,75

Surinaamse pindasoep

€ 3,75

Uw gasten kunnen zelf garnituren toevoegen aan de soep.
Liever een andere soep? Dat kan! vraag naar de mogelijkheden!

Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Quesadillas

prijs per stuk

Onze quesadilla’s worden gemaakt van Libanees brood en hebben een
heerlijke knapperige smaak. De quesadilla’s worden geserveerd met
salsa en guacamole.
€ 2,75
Quesadilla met spinazie, kaas en pesto
Quesadilla met gegrilde groenten, kaas en pesto

€ 2,75

Quesadilla met kippendij, gegrilde puntpaprika, ui en kaas.

€ 3,50

Quesadilla, Paddenstoelen, kaas en truffelolie

€ 3,50

Saladshakers

prijs per stuk

Griekse salade met feta, komkommer, olijven, rode ui en tomaat

€ 4,50

Pasta salade met tonijn

€ 4,50

Caesar salade met kip, ei, bacon, parmezaansekaas

€ 4,50

Salade geitenkaas, rode biet, appel en walnoten

€ 4,50

Bloemkoolrijst, appel, avocado, geroosterde kikkererwten, munt
(vegan)

€ 4,50

Maaltijdsalade is € 2,00 toeslag.
Uw gasten kunnen zelf toppings en dressing toevoegen.

Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

NIEUW: Pokébowls

prijs per stuk

Poké (spreek uit: po-kay) is een Hawaiiaans gerecht dat je het beste
kunt omschrijven als een vrolijke mix tussen sushi en een salade.
Door de bowl aan te kleden met verschillende soorten groenten,
witte rijst, zeewier en andere lekkere toppings. Dit maakt de
poké bowl tot een feestje om te eten.
Poké Bowl Kip Teriyaki

€ 7,50

Poké Bowl Zalm

€ 7,50

Poké Bowl Tofu ( ook Vegan mogelijk)

€ 7,50

Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Wraps, Burgers & Fastfoodbroodjes

prijs per stuk

Carpacciowrap met spekjes & parmezaanse kaas ca 15 cm

€ 4,95

Zalmwrap met rucola & roomkaas ca. 15 cm

€ 4,95

Wrap met kip, sla & honingmosterd ca. 15 cm

€ 4,75

Wrap met geitenkaas, rode biet, appel, walnoot & sla ca 15 cm

€ 4,75

Wrap met Pulled Jackfruit, vegan kaas, ananas ca 15 cm (Vegan)

€ 4,75

Wrap Avocadodip met geroosterde bloemkool en kikkererwten, en
yoghurtdressing

€ 4,95

Luxe broodje hamburger BLT

€ 4,95

Luxe broodje hamburger met blauwe kaas topping

€ 5,25

Broodje Shoarma

€ 4,95

Broodje warme beenham met honing-mosterdsaus

€ 4,95

Broodje pulled Chicken met coleslaw een Bbq saus

€ 4,95

Portie sate (kippendij) met satésaus, kroepoek en stokbrood

€ 4,75

Wrap met Kebab, knoflooksaus en salade

€ 4,95

Mexicaanse wraps met gekruid gehakt, koolsalade, afgetopt met salsa

€ 4,75

en guacamole

NIEUW: Vegetarisch en Vegan Veggie Burgers

prijs per stuk

Vegetarisch en Vegan
Broodje Pulled Jackfruit met witte koolsalade (vegan mogelijk)
Portobello burger met een pompoenpittenpesto (vegan)
Broodje Veggie Burger Geitenkaas en rode biet
Broodje Veggie Burger Paddenstoelen/truffel

Pasta

€ 4,95
€ 4,95
€ 5,95
€ 5,95

prijs per stuk

Broccoli pesto roomsaus met parmezaanse kaas, rucola en
pijnboompitjes (vegetarisch)

€ 7,50

Bolognese (met gehakt)

€ 7,50

Pesto, parmezaanse kaas en tomaat

€ 7,50

Diversen

prijs per stuk

Vegetarische bloemkoolcurry met rijst

€ 7,50

Mini quiche geitenkaas, tomaat (vegetarisch)

€ 3,50

Mini quiche paddenstoelen (vegetarisch)

€ 3,50

Mini Quiche Lorraine

€ 3,50

Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Tapas gerechtjes / hapjes

prijs per stuk

Mini Hamburgertje BLT

€ 2,95

Mini Broodje pulled chicken met coleslaw en bbq saus

€ 2,95

Mini Zalm wrap (ca 2,5cm)

€ 2,50

Mini Carpaccio wrap (ca 2,5cm)

€ 2,50

Puntzakje kipballetjes met dipje

€ 3,00,

Nacho’s small met lekkere toppings

€ 2,95

Mini broodje Pulled pork met coleslaw en bbq saus

€ 3,30

Mini Broodje Hotdog

€ 2,00

Kip cocktail met mango

€ 2,50

Mousse van geitenkaas en rode bietjes geserveerd in een glaasje

€ 2,75

Mini pitabroodje met hummus, komkommer, tomaat en ingelegde
paprika

€ 1,75

Crunchy Sushi (3 per portie) (uit frituur)

€ 3,00

Pincho geitenkaas, rucola, walnoten en honing

€ 2,50

Kippendijfilet op een prikker met aïoli

€ 2,75

Antipasti prikker (mozzarella, tomaat, basicilum, olijven, sweet peppers
gevuld met roomkaas

€ 2,35

Eetbare lepel met truffelcrème

€ 2,35
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Mogelijkheden Diner
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Tapas gerechtjes (vervolg)

prijs per stuk

Hapje Brie, ui en vijgenspread

€ 1,83

Vitello Tonnato in een glaasje

€ 2,50

Luxe bittergarnituur met o.a. chorizokroketjes, gamba kroketjes,
iberische hamkroketjes, mini kaassoufflé, mini loempia, mini mozzarella
sticks en diverse snacks. Portie 4 p.p. geserveerd op mix

€ 2,50

Canapé met peer, parmaham en brie

€ 2,35

Blini met zure room, gerookte zalm en dille

€ 1,75

Mini Poké bowl keuze: zalm/kip/vega/vegan

€

3,50

Mogelijkheden Dessert/Zoet
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Dessert en Zoetigheden

prijs per stuk

Assortiment van heerlijke desserttaartjes 2 p.p. (geserveerd op een
grote houten plank)

€ 5,50

Punt chocolade taart

€ 2,50

Punt appeltaart

€ 2,50

Cupcakes met versiering

v.a. € 2,50

Stroopwafeltje met chocodip op een stokje

€ 1,25

Chocolade mousse

€ 2,95

Cheesecake Cupcake

€ 2,95

Bananenbrood (plak)

€ 1,75

Donuts (op Wall) (vanaf 40 stuks op donut wall)

€ 1,85

Punt Carrot Cake

€ 2,50

Wentelteefje met geitenkaas, peer & honing

€ 2,95

Wentelteefje (van Boerenbruinbrood) Italiaans

€ 2,95

Wafels met warme kersen en slagroom

€ 2,50

Wentelteefje met aarbeien en slagroom

€ 2,95

Lemon Cheesecake

€ 2,95

Sweet Table? Ook dat kan! Heb je voorkeuren voor lekkere taartjes ect
laat het mij weten!

Mogelijkheden Dessert/Zoet
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Yoghurt met toppings

prijs per stuk

Yoghurt met kiwi, bastogne, kaneelsuiker, honing

€3,50

Yoghurt met peer en Bastogne koekjes

€3,50

Yoghurt met banaan, kokos en choco

€3,50

Yoghurt met mango, brownie, walnoten, honing

€3,50

Yoghurt met granola, jam. roodfruit

€3,50

Vegan Yoghurt? Geen probleem vraag naar de mogelijkheden

Fruit

Fruitsalade geserveerd in een beker of hoorntje
Watermeloen Pizza met yoghurt en fruit topping (seizoen)

prijs per stuk

€ 3,75
v.a. € 2,00

Mogelijkheden Dranken
(de minimale afname per gerechtje is 25 stuks)

Smoothies & Dranken

prijs per stuk

Smoothie appel, banaan, karnemelk

€ 4,00

Smoothie sinaasappel, aardbei

€ 4,00

Smoothie aardbei, banaan, sinaasappel

€ 4,00

Smoothie mango, kokos, banaan, sinaasappel

€ 4,00

Smoothie yoghurt, banaan & spinazie

€ 4,00

Verse jus d’orange

€ 2,50

Koffie & Thee heerlijke cappucino’s, latte’s, espresso ect!

Op aanvraag

Ook speciale koffie’s mogelijk!

De bus omtoveren tot een bar met lekkere frisdranken, wijn, bier,
cocktails! Of een losse bar bij de bus? Vraag naar meer informatie!

Verse Limonades (geserveerd uit een dispenser)

PRIJS per
stuk

Grapefruit, rozemarijn en honing en kokoswater
Per 8L ca. 44 porties

€ 48,00

Watermeloen, munt en citroen (seizoen) Per 8L ca. 44 porties

€ 48,00

Zelfgemaakte ijsthee met munt en citrus Per 8L ca. 44 porties

€ 45,00

Zelfgemaakte ijsthee Rooibos, gember & citroen Per 8L ca. 44 porties

€ 45,00

Warme winterdrank met specerijen

€ 25,00 per
dispenser

Arrangementen
Bus van Zus Tapas Arrangement 1 (vanaf 25 personen)

€ 11,95 p.p.

Diverse broodjes met pesto, tapenade, boter & olijven
Mini carpacciowrapjes met spekjes, kaas en pijnboompitjes
Mini hamburger met bacon
Kip cocktailtje met mango en sla

Bus van Zus Tapas Arrangement 2 (vanaf 25 personen)

Diverse broodsoorten met pesto, tapenade, boter & olijven
Mini carpacciowrapjes met spekjes, kaas en pijnboompitjes
Mini hamburger met bacon
Kip cocktailtje met sla
Crostini met geitenkaas, honing en walnoten

€ 13,95 p.p.

Arrangementen
Bus van Zus Tapas Arrangement 3 (vanaf 25 personen)

€ 17,95 p.p.

Diverse broodsoorten met pesto, tapenade, boter & olijven
Carpacciowrapje met kaas, rucola, spekjes en en pijnboompitjes
Mini Poké bowl met zalm
Spiesje met knoflookgarnalen
Mini BLT Burger
Mousse van geitenkaas, rodebietjes geserveerd in een glaasje

Bus van Zus Ontbijtpakket Basic

2 belegde zachte broodjes
Krentenbol
1 stuk fruit
Yoghurtje
Verse Jus d’orange

€ 8,25 p.p.

Arrangementen
Bus van Zus Ontbijtpakket Healthy

€ 12,00 p.p.

Smoothiebowl
Dikke boterham met Avocado en tomaatjes
croisantje
Verse Jus d’orange

Bus van Zus Lunch Arrangement 1 (vanaf 25 personen)

€ 9,50 p.p.

Een heerlijk soepje
2 kleine broodjes met divers beleg
verse Jus d’orange, Appelsap of perensap

Bus van Zus Lunch Arrangement 2 (vanaf 25 personen)

Een heerlijk soepje
3 kleine broodjes met divers beleg
Brood met dipjes
Zoete verrassing
Verse Jus d’orange, Appelsap of perensap

€ 15,00 p.p.

Arrangementen
Bus van Zus Lunch Arrangement 3 (vanaf 25 personen)

€ 10,50 p.p.

Luxe Broodje hamburger BLT
Caesar salade met kip, ei, bacon, parmezaansekaas
Verse Jus d’orange of Appelsap of perensap

Bus van Zus Lunch Arrangement 4 (vanaf 50 personen)

½ Dikke boterham oude kaas & rucola
½ Dikke boterham kipsalade met walnoot en perzik
Verse Jus d’orange of Appelsap of persensap

€ 9,50 p.p.

Arrangementen
Bus van Zus Picknick Arrangement 1 (vanaf 25 personen)

€ 21,50 p.p.

Verse Limonade
Taart van de dag
Salade van vers fruit
Hartige muffin
Turks brood met dipjes en smeersels
Salade Caprese
Pasta salade met tonijn

Bus van Zus Picknick Arrangement 2 (vanaf 25 personen)

Zelfgemaakte IJsthee
Verschillende broodsoorten met tapenades en kruidenboter
Pasta salade net tonijn
Rundercarpaccio met rucola en pijnboompitjes
Mini quiches

€ 23,50 p.p.

Arrangementen
Bus van Zus Picknick Arrangement 3 (vanaf 25 personen)

Zelfgemaakte IJsthee
Verschillende broodsoorten met tapenades en kruidenboter
Pasta salade met tonijn
Salade Caprese
Runder carpaccio met rucola en pijnboompitjes
Quiches
Salade van vers fruit

€ 26,50 p.p.

Algemene kosten
Algemene kosten
Opstartbedrag (incl 1 dagdeel huur Bus van Zus) < 75 Km

€ 200,00

Opstartbedrag (incl 1 dagdeel huur Bus van Zus) > 75 km

€ 250,00

Overige uren Bus van Zus***

€ 35,00 per uur,
per benodigd
personeelslid

Kilometervergoeding

€ 0,45 per km

• Alle gerechten en arrangementen worden geserveerd vanuit de Bus van Zus. Uw
gasten mogen zelf de gerechtjes bij de bus komen halen.
• Bovenstaande gerechten kunnen in overleg gecombineerd worden. Vanwege de
beperkte ruimte in de bus is het niet mogelijk om alles te combineren.
• ** De gerechten worden in een tijdsbestek van maximaal 3 uur uitgeserveerd.
Mocht u meer tijd wensen dan zal hiervoor een toeslag gerekend worden.
• Standaard in het opstartbedrag zit 3 uur serveren van 1 personeelslid. De
voorbereidingen en de reistijd (afhankelijk van de afstand). Daarnaast zijn wij
altijd een uur van te voren op locatie, tenzij anders door opdrachtgever
aangegeven.
• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Bus van Zus | www.busvanzus.nl | kim@busvanzus.nl | 06 12788369

