Wij danken onze sponsoren voor de realisatie van Beats & Bites 2019!

14.15.16
V O O R S T R A A T

JUNI 2019

WOUTER KIERS

CAROLA &
FRIENDS

JACK & FRIENDS
DISCO DELIGHT
met Marlayne Sahupala & Carolina Dijkhuizen

Administr atie & Adv ies

FLIRT
BOOSTER
UPJAZZ PLUS

FOOD(TRUCKS)

your partner for sound, light & visual

Groot Voorschoten

Voorschotense

Krant

PROGRAMMA

VRIJDAG 14 JUNI
18.00 - 19.00 / 19.30 - 20.30

CAROLA AND FRIENDS

21.15 - 22.15 / 23.00 - 24.00

JACK AND FRIENDS

FOOD(TRUCKS)

KARELS
BIO FRIET

STEEL DRUM
FOOD TRAILER

Met onze opvallende wagens
rijden wij naar markten,
festivals en feestjes. Alle
producten die bij Karels
Biofriet te krijgen zijn,
zijn 100% biologisch. Van de
biologische aardappel en de
snack, tot onze huisgemaakte
mayonaise en de olie waarin
we bakken.

Met z’n Carribean roots
brengtVector
Voorschotenaar
Adrian+ Bitmap
Carribean Food naar
Nederland. Smul van de
lekkere gerechten en waan je
even in onder andere Puerto
Rico of Aruba.

UPJAZZ PLUS

18.45 - 19.30 / 20.00 - 20.45

FLIRT

21.30 - 22.30 / 23.00 - 24.00

DISCO DELIGHT

ZONDAG 16 JUNI
15.00 - 15.45 / 16.15 - 17.15

BOOSTER

18.00 - 18.45 / 19.15 - 20.00

WOUTER KIERS

Vrijdag- en zaterdagavond zal DJ Alankara
de stille momenten opvullen. Zijn muziek
is een mix van funky, warme en soulvolle
klanken.
Ook op andere locaties zullen tijdens het
weekend muzikale activiteiten plaatsvinden.

Lik je vingers af bij de vegan
loaded nachos van Nachos
Locos. Warme tortilla chips
met veel verse toppings zoals
guacomole, pico de gallo,
gehakt en tour cream.

RGB

ZATERDAG 15 JUNI
16.00 - 16.45 / 17.15 - 18.00

NACHOS LOCOS

PUZZLES
FOODTRUCK
CMYK

MOMENTS IJS
Bij Moments IJssalon kan
je genieten van heerlijk
ambachtelijk ijs met altijd
minimaal 24 smaken in de
vitrine. Daarnaast kan je er
uiteraard ook terecht voor
verse koffie of een kop thee.
Op evenementen komen wij
graag langs met onze ijskar.

PUZZLES is krachtvoer op
wielen. Op het menu staan
verrassende, gezonde
Vector
en vooral hele lekkere
gerechten. We willen je
graag laten proeven van
onze groen(t)e smoothies
en powersnacks. En vergeet
vooral onze beroemde
quinoa burger niet!

CHURROS4ALL
(SJOERO’S)
Churros is een initiatief van
een voormalige chef-kok
die door de glutenallergie
van zijn vrouw een mooi
receptje heeft bedacht
voor “Churro’s”. Omdat
we uit Rotterdam komen,
én het originele Churrosrecept dusdanig hebben
omgegooid, hebben we er
óók maar een Rotterdamse
naam aan gegeven: Sjoero’s!
Glutenvrij, vegan, dit prikkelt
de zinnen, proeven dus!

