
Cateringmogelijkheden op 
de ElboBus-touringcars
Indien gewenst kunnen wij voor diverse hapjes en 
drankjes zorgen aan boord van onze touringcars.



Pakket Budget   
€4,50 per stuk

• Wit bolletje kaas
• Bruin bolletje ham
• Pakje appelsap
• Appel
• 2 stuks mini Candybar
Verpakt in handig plastic draagtasje.

Pakket Comfort 
€7,00 per stuk

• 1 Waldkorn bol belegd met kaas
• 1 Italiaanse bol belegd met beenham
• Pakje Friesche Vlag halfvolle melk of pakje Chocomel halfvol
• Appel
• 2 stuks mini Candybar
Verpakt in kartonnen wit doosje inclusief servet. 

Pakket Luxe   
€10,00 per stuk

• 2 stuks sandwich gezond
• Waldkorn/Italiaanse bol met jonge kaas
• Pak Vifit zuivel vruchtendrink 500 ml.
• Banaan
• Beker vruchtenyoghurt
• Pakje Liga Milkbreak
Verpakt in kartonnen wit doosje inclusief servet, lepel, hardplastic glas.

Ontbijt/lunchpakketten (minimale afname 20 stuks)



Broodjes en versnaperingen

Broodjes los. Minimale afname 20 stuks.
• Pistolet wit of bruin. 
Keuze beleg uit: kaas, ham, kipfilet of salami.
€ 1.75 per stuk

• Sandwich of waldkornbroodje wit of bruin. 
Keuze beleg uit: tonijnsalade, kip-pesto, 
gezond, Italiaans of roomkaas
€ 2.95 per stuk

Luxe mini muffins. 
Box á 15 stuks. 
€ 14.50 per box

Muffins de Luxe
• Box á 20 stuks met assorti muffins:
o.a. appel, aardbei, vanille en chocolade.
€ 24.50 per box

Koektrommel
• Box á 51 stuks: o.a. gevulde koek, cake en 
appelkoek.
€ 39.95 per box

Koffiekoekjes
• Doos á 135 stuks: luxe melange
€ 29.95 per box

Drankjes

Koffie / thee
Incl. Suiker/melk, bekertjes en roerstaafjes
€ 0.80 per consumptie

Frisdrank
€ 1 per eenheid

Blikje 33 cl.
• Cola
• Cola Light
• Cherry Coke
• Fanta
• Sprite
• Nestea Ice Tea Lemon

Flesje 50 cl. 
• Mineraalwater zonder koolzuur
• Mineraalwater koolzuurhoudend

Pakje 25 cl.
• Appelsap
• Sinaasappelsap

Bier
€ 1.20 per blikje 33 cl. 

Losse concumpties



Sandwich tonijnsalade

Sandwich kip-pesto

Sandwich gezond

Sandwich Italiaans

Sandwich roomkaas

Waldkornbroodje tonijnsalade

Waldkornbroodje kip-pesto

Waldkornbroodje gezond

Waldkornbroodje Italiaans

Waldkornbroodje roomkaas

Budget

Comfort

Luxe

Ritnummer:

Reisdatum:

Tenaamstelling bevestiging:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Email:

Pistolet wit kaas

Pistolet bruin kaas

Pistolet wit ham

Pistolet bruin ham

Pistolet wit kipfilet

Pistolet bruin kipfilet

Pistolet wit salami

Pistolet bruin salami

Ontbijt / lunchpakketten

Losse broodjes

Invulveld hierboven geheel invullen. Bestellingen hieronder aangeven. 

Bestellingen kunnen tot 5 werkdagen voor vertrek worden opgegeven.

Aantal

Aantal

Aantal

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Bestelformulier catering en consumpties



Mini muffins (per box  15 stuks) 

Muffins de luxe (per box  20 stuks)

Koektrommels (per box 51 stuks)

Koffiekoekjes (per doos  135 stuks) 

Aantal Aantal

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Cola

Cola Light

Cherry Coke

Fanta

Sprite

Nestea Ice Tea Lemon

Koffie

Thee

Mineraalwater met koolzuur

Mineraalwater zonder koolzuur

Appelsap

Sinaasappelsap

Bier

Frisdrank / bier

Koffie / thee

Versnaperingen

Aantal

Aantal

Aantal

Na bestelling ontvangt u van ons een bevestiging.

De kosten voor deze bevestiging dienen vooraf te worden voldaan.

Voor alle bestellingen geldt, dat u deze van ons koopt. 

Wat over is kunt u dus meenemen. Er worden geen restanten teruggenomen.

Bestelformulier catering en consumpties


