SPIERBAL
ON TOUR

Spierbal on Tour:
voor verrèkes lekkere friet

Al sinds 2012 is Spierbal on Tour dé frietwagen voor iedere
gelegenheid. We serveren milieubewust de lekkerste
vers gesneden en thuis voorgebakken friet en een breed
assortiment aan snacks voor iedereen. Spierbal on Tour
bestaat uit Hans Teulings en team. Wij zijn de beste
frietenbakkers van Nederland. En voor de beste frietenbakkers
van Nederland is niets te gek. We rijden als het nodig is voor
uw organisatie naar de andere kant van het land en hebben
uw wensen altijd op de eerste plaats staan.

“Uw personeel trakteren
doet motiveren, inspireren
en beter presteren”

HOE HET BEGON

MAAK
KENNIS MET…

Twee mannen, Hans Teulings en Leon
Spierings, met een passie; Verrèkes lekkere
friet van de hoogste kwaliteit. Vers geschild,
zelf gesneden. Krokant van buiten, zacht
van binnen. Precies zoals een verrèkes
lekker frietje hoort te zijn. Ons handelsmerk!
Valentijnsdag 2012.
Het was liefde op het eerste gezicht. De
eerste frietwagen startte de motoren. Sinds
die bewuste dag zijn wij dagelijks bezig
met het bakken van friet en het verbeteren
van het frituurvet en de receptuur. Alles
voor een perfect eindresultaat: een grote
puntzak friet met een snufje zout. Doop ‘m
vervolgens in één van de huisgemaakte
sauzen voor de ultieme smaakbeleving.

Wat nu….
Hans gaat (sinds 2020) verder zonder Leon.
De focus? Bedrijven. Daarom ligt deze
folder vandaag bij u op de mat. Goede
prestaties, behaalde resultaten, de opening
van een pand, een personeelsfeestje, een
jubileum, of gewoon zomaar in de pauze
of na werktijd. Wij verzorgen dé lekkere
warme hap wanneer er iets te vieren is of
gewoon als verrassende traktatie voor uw
personeel als blijk van waardering. Lees
snel verder voor de mogelijkheden.
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Een tip van Hans:

“Bak je zelf niet vaak
friet? Vervang toch
regelmatig het vet of
de olie. Door contact
met zuurstof in de
lucht oxideert dit
namelijk. En dat
proef je.”
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WIJ SERVEREN
DE BESTE FRIET
Spierbal on Tour werkt alleen met de beste ingrediënten van A-merken.
Van aardappel tot olie, wij gaan voor kwaliteit. Neem onze aardappels
als voorbeeld. Wij maken gebruik van de beste aardappelrassen speciaal
gekweekt voor de frituur. Deze schillen we dun om zoveel mogelijk smaak
te behouden. De volgende stap? Het pitten, wassen, uitlekken, drogen
én het op maat snijden ervan. Een 12 millimeter dik frietje is het resultaat.
Deze bakken we thuis voor op lage temperatuur en worden dan vervolgens
teruggekoeld voor het beste resultaat. Zo garanderen wij de meest verse
friet die we bij u op locatie afbakken tot goudbruine perfectie. Snufje zout,
klodder saus erover en eventueel een vers gesneden uitje erop.

Verrèkes lekker – je bent wat je eet.
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VOOR ONS
IS NIKS TE GEK!

U vraagt, wij draaien
Voor ons team is werkelijk niks te gek. U vraagt, wij draaien. We nemen
natuurlijk al een breed assortiment aan snacks en sauzen mee in onze
wagens, maar ook tegen extra’s zeggen wij geen ‘nee’.
Wij staan te trappelen om met u naar de mogelijkheden te kijken en te
zorgen voor een assortiment op maat voor uw bedrijf. Kipsaté, hamburgers,
verse stoofvlees of satésaus uit eigen keuken? Ook dan kunt u op ons
rekenen!
Vele klanten gingen u voor
Ons klantenbestand bestaat uit grote en kleine bedrijven die bij ons terug
blijven komen. Van Nederland, tot België of net over de grens in Duitsland.
Wij bakken voor iedereen tot evenementen met wel 6000 fijnproevers.
Het maakt ons niet uit waar en voor hoeveel mensen: wij zorgen voor een
gevulde maag, een onvergetelijke smaakbeleving en een brede glimlach.

Smakelijk eten!

Halal en Vega
Spierbal on Tour maakt van (zakelijke) evenementen een feestje. Voor iedereen.
En met iedereen bedoelen we echt iedereen. Dus ook voor het stijgende aantal
mensen dat halal en vegetarisch eet.
Halal
Hans behaalde onlangs een speciale halal certificering en werkt hij al jaren
samen met een halal slager als leverancier. Zo kunnen wij voldoen aan een
groot assortiment halal snacks. In de wagen zelf houden we de halalsnacks
apart. We bakken deze bij de friet in een speciaal mandje alleen voor
halalsnacks, zodat deze niet in aanraking komt met andere snacks.
Vega
Wij hebben een groot assortiment aan vega snacks en zijn er nog andere
wensen dan kunt u dat met ons overleggen!
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EEN BETERE
WERELD BEGINT
BIJ JEZELF
Cliché? Misschien. Maar daardoor niet minder waar. Daarom
zetten we ons bij Spierbal on Tour in voor een beter milieu.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen noemen we dat.
Die woorden zetten we kracht bij met onze acties:
100% biologisch afbreekbaar én composteerbaar
Dat zijn onze bakjes, gemaakt van suikerriet. (Net als onze
vorkjes. Deze zijn biologisch afbreekbaar en kunnen gewoon in
de groenbak.)
FSC-keurmerk
Onze frietjes worden in puntzakken van papier met
FSC-keurmerk uitgegeven. Ook onze andere zakjes en tasjes
hebben dit keurmerk. Deze kunnen gewoon gerecycled worden.
Groene stroom
Ons pand is voorzien van zonnepanelen, zo wekken we onze
eigen stroom op. Wel zo duurzaam!
Keuring
Onze wagens zijn gekeurd en voldoen aan NEN 3140, speciale
brandblusser voor vet en EHBO koffer zijn aanwezig in de
wagen.

Betrokkenheid
Maar ook op sociaal maatschappelijk niveau
zetten wij ons beste beentje voor. Zo zijn we
betrokken bij lokale sportclubs, verenigingen en
zorginstellingen. Bijvoorbeeld in de vorm van
het tracteren op een verrèkes lekker frietje bij
een zorginstelling of als sponsor bij een club of
vereniging.

Want ook daarom kies je
voor verrèkes lekkere friet
van Spierbal on Tour
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ZEVENTIEN
FRIETENBAKKERS
STAAN VOOR U
KLAAR

Ervaren team
Ons team bestaat uit 17 ervaren frietenbakkers
die stuk voor stuk plezier uitstralen. We zijn een
jong en dynamisch team met een klantgerichte
instelling. Uw wensen staan bij ons op nummer 1
en doordat we energie voor 10 hebben, kunnen we
snel schakelen om hieraan te voldoen.
Met Spierbal on Tour kunt u erop rekenen dat u ons
met een voldaan gevoel uitzwaait, maar ook snel
weer opbelt voor een volgende keer.
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Handig om te weten:

“AFVAL? NEMEN WE
GEWOON WEER MET
ONS MEE.
DAAR HOEFT U ZICH
DUS GEEN ZORGEN
OM TE MAKEN.”
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Persoonlijk en met gratis grapje bij uw friet
Wij staan voor persoonlijk contact, zijn
geïnteresseerd en niet vies van een praatje.
Ons team serveert verrèkes lekkere friet
met een glimlach en plezier en Hans zorgt
gegarandeerd voor een paar grappen bij uw
frietje. De beleving begint bij het contact,
wordt versterkt met de ultieme smaak en
wordt compleet met een lach.
Want weet u waarom bitterballen
bitterballen heten...?

De H van Hans en van Humor

S

“Je wilt één frietje?
Hier heb je er één”
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Een frietwagen
voor uw
evenement?

Beleving zelf ervaren?
Uiteraard bent u nu geïnteresseerd geraakt in ons
verrèkes lekkere assortiment en team! Zin om de
smaakbeleving en plezierige ervaring zelf mee te
maken? Bel Hans op 06-53381171, of kijk op onze
website www.spierbalontour.nl. Dan hopen wij uw
bedrijf snel te voorzien van de verrèkes lekkere
friet en snacks van Spierbal on Tour.
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www.spierbalontour.nl

06-53381171

Heb je iets te vi

verrekes lekkere f

of evenemnt? Nee
op met ons om

BEL H
06-5338
E-MAIl:
spierbalo

info@spierbalontour.nl

