
TASTY!mes

BUS UNLIMITED SOLUTIONS
Brochure



THE FEEL 
GOOD 

COMPANY

Bus Unlimited Solutions biedt passende 
ondersteuning aan evenement op het gebied van 
catering en promotie. Wij beleven er 
ontzettend veel plezier aan om onze 
opdrachtgevers te helpen met het organiseren 
van evenementen en het verwennen van hun 
gasten. We gebruiken pure producten, zetten 
representatieve mensen in en gebruiken onze 
jarenlange ervaring in binnen- en buitenlandse 
hospitality industry. Resultaat: een 
onvergetelijk evenement  

Onze oldtimer bussen zorgen voor de sfeer en 
onze mensen zorgen voor de heerlijkste 
maaltijden. Altijd representatief en altijd 
met het oog op de totale ervaring. Of je nu op 
zoek bent naar beproefde klassiekers als 
hotdogs uit een Amerikaanse schoolbus, 
Cubaanse mojito’s uit onze Citroën HY of iets 
anders: per boeking beslissen we samen wat het 
beste werkt voor jouw evenement.  

BUS UNLIMITED SOLUTIONS OVER BUS 



BUS UNLIMITED SOLUTIONS OVER BUS

Onze beloftes

Alleen maar Kwaliteit  

Kwaliteit boven alles. Pure producten, anders niet.  

Wij zoeken altijd de meest verrassende varianten op 

simpele bestsellers: creativiteit is ons handelsmerk.  

Geen Gedoe  

Wij zorgen voor een ‘hassle free’ proces: van 

binnenkomst boeking tot uitvoering van het evenement.  

Duurzaamheid 

Iedereen die iets maakt, laat iets achter. Wat wij 

willen achterlaten is simpel: blije mensen en een 

schone natuur. Daarom zijn we hard bezig om onze 

onderneming zo duurzaam mogelijk te maken. 

Doe het zelf 

We nemen onze gasten actief mee in het 

bereidingsproces: Eten wordt via de ervaring een 

onvergetelijke herinnering.  

Hospitality is ons ding  

Ons team bestaat uitsluitend uit mensen met passie 

voor gastvrijheid en heel veel plezier in hun werk. 

Dit stralen ze stuk voor stuk uit.  

BUS is nooit af  

We zijn leergierig en streven naar perfectie. We zijn 

onze concurrentie altijd een stap voor door trends op 

de voet te volgen en hier snel op in te spelen.

ONZE BELOFTES 



DEFQON / AMSTERDAM OPEN AIR / MILKSHAKE 
WORLD EXPO MILANO / SAIL 

PINKPOP / MYSTERYLAND / TOMORROWLAND

HIGH-END CATERING PARTNES

BUS UNLIMITED SOLUTIONS OVER BUS

EVENEMENTEN

VERMAAT GROEP / RAI AMSTERDAM / JAARBEURS UTRECHT 
 LA VIE CATERING / HETE PEPER CATERING / THE FOOD LINE-UP

PARTNERS 





CONCEPTEN BUS UNLIMITED SOLUTIONS TOSTI’S & SMOOTHIES

Lekker op biologisch zuurdesem 
voor een goeie bodem 

Ham kaas  

Bbq beauty  
kaas - bacon - rode ui - bbq saus 

Go bananas 
pindakaas - banaan - kokos 

Italian job 
mozzarella - spinazie 
quacamole - sambal

Vers gemaakte festival 
vitamine boost door een rietje 

Mango 
mango - spinazie - amandelmelk 

banaan - sinaasappelsap 

Rood fruit  
rood fruit - havermout - munt 

 banaan - sinaasappelsap 

Matcha  
matcha - kiwi - appel 
 banaan- sinaasappelsap 



BUS UNLIMITED SOLUTIONS HOT DOGS & MILKSHAKES

Naked Dog 
griesmeel broodje - xxl worst 

saus naar keuze 

Double Truffle 
griesmeel broodje - xxl worst - veldsla 
huisgemaakte truffelmayonaise - kaas 

El Cabrón 
griesmeelbroodje – xxl worst – ketchup 
quacamole – jalapeños – kaas - nachos 

*vegetarische variant mogelijk met een worst 
gemaakt van soya en tarwe 

CONCEPTEN 

Zoals het hoort:  
volle melk en vanille ijs  

 
Raspberry Cheesecake 

vanille ijs - volle melk - frambozencoulis 
cookie crumble 

Mango Passievrucht 
vanille ijs - volle melk 

passievruchtcoulis - mango blokjes 

Oreo Chunks 
vanille ijs - volle melk 

Oreo cookie crumble 

  



BUS UNLIMITED SOLUTIONS LAS FRITAS & HAMBURGERS

versgesneden fritas in schil met 
saus naar keuze 

versgesneden fritas van zoete 
aardappel in schil met saus naar 

keuze 

Proeverij Spaanse 
Croquetas 

chorizo - gamba - mozzarella 

extra jalapeño pepers 

Extra vers gesneden Serrano 

CONCEPTEN 

brioche broodje - beef burger 
Heerlijke verse toppings 

El clasico 
brioche broodje - beef burger  
lollo verte - tomaat - augurk 
ingemaakte rode ui - BBQ saus 

(ook vegetarisch) 

Deluxe 
extra cheddar en crispy bacon 

Double Truffle  
brioche broodje - beef burger - lollo verte 

truffelmayonaise - parmesán



BUS UNLIMITED SOLUTIONS 

FROZEN YOGURT & COCKTAILS

Naar eigen inzicht aan te kleden met 
verschillende toppings 

Frozen Yogurt medium 
incl. 2 toppings 

Frozen Yogurt large 
incl. 3 toppings 

Toppings 
granola - chocolade - kokos 
bosvruchten - mango blokjes 

frambozencoulis - passievruchtcoulis

Scroppino 
limoen ijs - prosecco - vodka - kokos 

snor rietje 

limoen - framboos - passievrucht 

Matcha mule 
matcha - vodka - limoen - gingerbeer 

Mojito 
rum - limoen - munt - rietsuiker 

crushed ice - soda 

limoen - framboos - kokos  
passievrucht - gember - virgin 

CONCEPTEN 





MENU VOORSTEL 1 - VANAF 40 PERSONEN

BUS UNLIMITED SOLUTIONS CATERING ARRANGEMENTEN

Huisgemaakte soep  
Verse fritas 
Hamburger el clasico  
Ben & Jerry’s

€ 20,00 
€ 250,00

Totaal per persoon:  
Per truck

MENU VOORSTEL 2 - VANAF 50 PERSONEN

Huisgemaakte soep  
Hotdog  
Verse fritas van gewone of zoete aardappel  
Hamburger deluxe  
Frozen Yogurt incl 2 toppings

€ 25,50 
€ 250,00

Totaal per persoon:  
Per truck

MENU VOORSTEL 3 - VANAF 50 PERSONEN
Huisgemaakte soep  
Hotdog  
Loaded fries met culinaire toppings  
Hamburger deluxe  
Frozen Yogurt incl 2 toppings

€ 33,50 
€ 250,00

Totaal per persoon:  
Per truck

EERSTE TWEE UUR VRIJ VAN PERSONEELSKOSTEN - EXCL. KM VERGOEDING - PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

ARRANGEMENTEN 



LAS FRITAS

BUS UNLIMITED SOLUTIONS CATERING ARRANGEMENTEN

150 porties verse fritaS  
Saus naar keuze  

€ 750,00Totaal:

HOTDOGS, TOSTI’S, SMOOTHIES OF MILKSHAKES

100 porties

HAMBURGERS, COCKTAILS OF LOADED FRIES
100 porties

Inclusief: 
2 uur service & personeel  
Huur Airstream XS, L of XL

Inclusief: 
2 uur service & personeel  
Huur Airstream XS, Schoolbus of Citroën HY

€ 750,00Totaal:

Inclusief: 
2 uur service & personeel  
Huur Airstream XS, Schoolbus of Citroën HY

€ 925,00Totaal:

EXCL. KM VERGOEDING - PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

ARRANGEMENTEN 





CITROËN HY AMERIKAANSE SCHOOLBUS 

AIRSTREAM XS

AIRSTREAM L

AIRSTREAM XL AIRSTREAM GERMANY

BUS UNLIMITED SOLUTIONS FOODTRUCK VERHUUR MEET OUR STARS



AIRSTREAM XS

BUS UNLIMITED SOLUTIONS FOODTRUCK VERHUUR

afmetingen: 6,00L x 2,50B x 3,50H  
Aansluiting: 2x 16A 220V  
Interieur en signing: oranje met wit

€ 750,00 
€ 375,00 
€ 75,00 

Dag 1 
Dag 2 t/m 6 
Dag 7

AIRSTREAM L

afmetingen: 9,50L x 2,50B x 3,50H  
Aansluiting: 1x 16A 380V  
Interieur en signing: geel met wit

€ 900,00 
€ 450,00 
€ 90,00 

Dag 1 
Dag 2 t/m 6 
Dag 7

AIRSTREAM XL

afmetingen: 10,0L x 2,50B x 3,50H  
Aansluiting: 2x 16A 220V  
Interieur en signing: rood met wit

€ 900,00 
€ 450,00 
€ 90,00 

Dag 1 
Dag 2 t/m 6 
Dag 7

EXCL. KM VERGOEDING - PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

FOODTRUCK VERHUUR 



CITROEN HY

BUS UNLIMITED SOLUTIONS FOODTRUCK VERHUUR

afmetingen: 5,50L x 2,00B x 2,35H  
Aansluiting: 3x 16A 220V  
Interieur en signing: turquoise met wit

€ 750,00 
€ 375,00 
€ 75,00 

Dag 1 
Dag 2 t/m 6 
Dag 7

AMERICAN SCHOOLBUS

afmetingen: 6,00L x 2,75B x 2,65H  
Aansluiting: 3x 16A 220V  
Interieur en signing: geel met rood

€ 750,00 
€ 375,00 
€ 75,00 

Dag 1 
Dag 2 t/m 6 
Dag 7

EXCL. KM VERGOEDING - PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW

FOODTRUCK VERHUUR 



HAPPINESS 
HAS MANY 

FORMS
Food is one


