


Met ons restaurant op wielen rijden wij door Boskoop en omgeving om de 
lekkerste friet van het Groene Hart te bakken.

Met veel plezier staan wij op festivals, events, borrels, bedrijfsfeesten, verjaardagen, huwelijksfeesten en sportverenigingen. 
Heb je iets te vieren en ben je opzoek naar een catering op locatie? Wij komen graag met onze Food Station trailer naar je 

feest of evenement om je gasten van heerlijke verse friet, burgers en snacks te voorzien.

DE ENIGE ECHTE PERRON3 FOOD TRUCK

De Perron3 Food truck!
Eerder gingen wij de hort op met onze bakf(r)iets, ons side concept 
op twee wielen. Dit was een geweldig avontuur. Na jaren te hebben 
gedroomd van een echte food truck met een grotere capaciteit en 
ingebouwde apparatuur is onze Food Station nu werkelijkheid 
geworden.

We hebben onze bakf(r)iets op 2 wielen, na drie jaar trouwe dienst, 
geüpgraded naar een omgebouwde paarden trailer op 4 wielen! 
The Food Station by Perron3 is een feit.

Met onze gloednieuwe truck rijden we vanaf heden met plezier 
naar feesten en partijen om onze befaamde friet te bakken. 
Benieuwd naar ons aanbod? Je leest het in deze folder.

THE FOOD STATION 

Fun facts
Onze omgebouwde truck heeft vroeger gediend als paarden vervoermiddel. 
De truck is met veel passie omgebouwd tot een keuken op wielen die van alle 
gemakken en professionele apparatuur is voorzien. Door de ingebouwde filter 
kast is het ook mogelijk onze frietkar op een binnen locatie te plaatsen.

Onze ambachtelijke friet is van de beste Agria aardappels 
gemaakt. We snijden en wassen deze met de hand. Vlak 
voordat we jouw kant op komen bakken we onze friet voor, om 
ze vervolgens bij jou op loactie heerlijk af te bakken. Dus ‘hup’ 
vanuit onze trailer zo de frietzak in, verser krijg je ze echt niet!

FACT 1. FACT 2.



Ons aanbod op locatie
ZAKJE AMBACHTELIJKE FRIET MET SAUS BAKJE AMBACHTELIJKE FRIET MET TOPPING
Keuze uit diverse basis en luxe sauzen:
- Mayonaise, fritessaus, curry, ketchup
- Truffelmayonaise, pestomayonaise & meer

Keuze uit onze populaire toppings:
– Spicy cheddar topping
– Parmezaanse kaas bosui topping

BAKJE SNACKS CRISPY CHICKEN BURGER
Keuze uit diverse snacks geserveerd met lekkerste 
Smokey BBQ-saus en/of chilisaus:
– Tempura garnalen
– Chicken strips
– Chili cheese nuggets

De lekkerste crispy burger van onze restaurant 
menukaart op een zachte burger bun:

– Crispy chicken met homemade burgersaus, sla en 
cheddar kaas.

Food truck informatie
Friet kar op locatie v.a. € 495,- per dagdeel
Incl. friteuses, olie en schoonmaak, excl. crew en gerechten

Kilometer vergoeding
Binnen Boskoop gratis
> 10 km € 2,00 Per km

Ben je benieuwd wat er allemaal mogelijk is en wat wij voor jou kunnen 
betekenen? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan via
info@perron3.com

Offerte aanvragen

www.perron3.com/thefoodstation/
Check onze webiste!

Bedrijfsfeesten
GEZELLIG MET COLLEGA’S 

EEN PUNT ZAK FRIET PRIKKEN

Evenementen
WIJ STAAN GRAAG OP EVENTS, BUURT 

BBQ’S & FESTIVALS

Birthday Party
VERJAARDAG OF JUBILEUM? WIJ ZIJN 

ALTIJD IN VOOR EEN FEESTJE!



Offerte aanvragen

Parklaan 2 - 2771 GB Boskoop | 0172 83 00 03 | info@perron3.com
www.perron3.com/thefoodstation/


