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HEERLIJKE KOFFIE UIT
EEN MOBIELE KOFFIEBUS

Heerlijke traktatie
De bus heeft een heerlijke vintage, bohemian uitstraling met de
olijfgroene buitenkant en het interieur van massief Frans eiken.
De kastjes zijn vrolijk lichtblauw
geschilderd en achter de bestuurdersstoel staat het hart van
de operatie: een Italiaanse

TROUWSPECIALISTEN

Monibarista is het geesteskind
van Monica Klement en haar
zoon Rik. Ze vonden een oude
Citroen HY-bus uit 1973 die in de
Franse Beaujolais streek werd
gebruikt door een wijnboer om
zijn personeel én de geplukte
druiven te vervoeren. Ze knapten
de bus op en lieten hem ombouwen tot een mobiele koffiebar die
enorm populair is op bruiloften.
Monica: “Als we op de bestemming aankomen, de klep opengaat en de ‘queue de Paris’ wordt
opgebouwd, zijn gasten verbaasd. De bus is origineel van
buiten en gezellig van binnen.”

espressomachine. “Hiermee zetten we heerlijke koffie van de
Braziliaanse Bocca koffieboon.
Van een smaakvolle espresso tot
een heerlijke cappuccino of latte”,
vertelt Monica. “Combineer de
koffie met een lekkernij of jouw
zorgvuldig gekozen bruidstaart
en je hebt een ideaal tussendoortje voor de gasten.”

TR AK TEER J U LLI E
B R U I LO F TSGA S TEN
O P H EER LIJ K E
KO FFI E U IT EEN
GAVE VI NTAG E B US .
Sfeervolle toevoeging
Zodra de koffiebus is gearriveerd,
wordt de omgeving leuk aangekleed met een vloerkleed, tafeltje
en leuke accessoires en decoratie. En dan kunnen gasten hun
bestelling doen én genieten van
een heerlijke kop koffie. Monica:
“Ons motto is: ‘maak van iedere
dag een feestje en leef intens’.
Dat geldt zeker voor een bruiloft
en de Monibarista-bus zorgt gegarandeerd voor een mooie bijdrage. In overleg is veel mogelijk,
vraag naar de mogelijkheden.”
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Weet je hoe je jouw bruidstaart
nog lekkerder kunt laten smaken?
Of hoe je jullie feestdiner nog lekkerder af kunt sluiten? Met een
fantastisch kopje koffie! Daarvoor
huur je de gezellige koffiebus op
wielen van Monibarista.

MEER INFORMATIE
Monibarista
T. 06 – 51 55 18 90
E. coffee@monibarista.nl
www.monibarista.nl
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