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THE ELECTRIC CITROËN HY COFFEE TRUCK

WE ARE 
SELLING
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A high end 
coffee bar.

01 High end specialty coffee bar in een future proof, elektrisch 
aangedreven Citroën HY bus.

Ooit een roestige, benzine slurpende pick-up, nu een duurzaam koffie spaceship. De koffie 
truck is uitgerust met de beste koffie apparatuur voor hoge kwaliteit, consistentie, en snel-
heid. 

Een 2-groeps Kees van der Westen Spirit espressomachine in super raw uitvoering is het 
stralende middelpunt van de koffiebar. De batch brew filter machine speelt een belangrijke 
rol en is allesbehalve stoffig. Daarnaast is de Nitro cold brew tap een feature waar mensen 
voor terugkomen en die in de zomer niet meer mag ontbreken.
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high speed
/high quality

De Kees van der Westen Spirit espres-
somachine, state of the art koffiemolens, 
tampermachine, de ingebouwde pitcher 
rinser en verzonken knock box maken het 
werken in de koffiebar een genot voor de 
barista en voor het oog.

Een horeca spoelmachine, een spoelbak 
met warm water en voldoende koelruimte 
zorgen zelfs op een druk festival voor opti-
male hygiëne en voedselveiligheid.

Naast high-end koffie gear beschikt de 
truck over een slim kassasysteem met 
kitchen display waardoor bestellingen 
georganiseerd bij de barista doorkomen 
en de work flow bevorderd wordt.

In de oven kunnen koekjes of croissants 
gebakken worden waardoor een onweer-
staanbare geur gegarandeerd is.

Snelheid en kwaliteit zijn de twee kern-
waarden waarop de coffee truck is ont-
worpen. Door een slimme workflow kun-
nen er tot wel 300 dranken/items  per uur 
geserveerd worden.

Het interieur is clean en minimalistisch, 
vervaardigd uit duurzame materialen zoals 
eiken en aluminium. Daklichten, eindeloos 
veel ramen en twee luifels zorgen voor 
transparantie en een moderne sfeer. 
De custom aluminium opbouw is ontwor-
pen om licht te zijn zowel in gewicht als wat 
betreft lichtinval.

Dankzij het grote accupakket, inverters en 
het watersysteem met RVS-tanks, pompen 
en waterfilter kan de koffiebar ook volledig 
off-grid op elke plek ingezet worden.

02

‘ Vo l l e d i g  o f f  g r i d  ko f f i e  ze tt e n , 
zo n d e r  s t ro o m -  e n  wat e ra a n s l u i t i n g ’
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The gear
• Kees van der Westen Spirit super raw idro matic 2 groeps espresso machine

• Victoria Arduino Mythos I espresso molen

• Puqpress tampermachine (Puqpress Q2)

• 3-Temp hipster under counter batch brew filter machine

• Mahlkönig EK43 shop grinder (filterkoffie molen)

• Marco waterboiler met tapkraan voor thee

• Milk pitcher rinser

• Set motta en rhino melkkannen (10 delig)

• Ingebouwde tap met 5 tapkranen incl. nitro infuser en nitro tap

• 1,5 deurs fustenkoeler

• 2 deurs saladette koelwerkbank

• Kleine horeca spoelmachine

• Wasbak met spoelkraan, warm en koud water.

• Massief eiken werkbladen, rvs-keukenblad, ladekastjes, rekken

• Div. lampen

• Neon logo signing voor op het dak

• Watersysteem met pomp, druktank en waterfilter

• Schoon en vuilwaterslangen met grijswater pomp

• Rvs-drinkwatertank (200L) en 2 vuilwatertanks (90L en 100L)

• Oven incl platen, rekjes en bakmatten

• Ipad Kassasysteem, kassa unit, kitchen display, bonnenprinter en wifi router.

• Stroomkabels, verdeelstekkers voor alle gebruikelijke aansluitingen

• Priklicht LED

0303
form and function
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all in op het gebied van duurzaamheid
Sustainability De ombouw van de Citroën HY uit 1971 naar 

elektrisch was een pioniersproject waarbij 
onze idealistische visie de leidraad was.

We hebben geen concessies gedaan. Daar-
door is de truck nog steeds een voorbeeld 
voor next level koffie catering met een groen 
hart.

De coffee truck heeft een volledig elek-
trische aandrijving met een 28,5 kWh accu-
pakket. Dit vertaalt zich naar een range van 
100 km. 

Op het dak en op de luifels ligt een zon-
neparkje van 12m2 waarmee het accupakket 
de hele dag een beetje wordt bijgeladen. 

Het accupakket kan tevens als power bank 
fungeren. Zo kan er volledig off grid kof-
fie gezet worden of kun je kiezen voor een 
kleine stroomaansluiting.

Doordat de koffie truck volledig elektrisch 
rijdt en draait mag deze oldie uit 1971 alle mi-
lieuzones binnen. Ook is binnen parkeren op 
event locaties geen probleem.

‘Could you please pop the hood? I can’t believe it’s 
an electric vehicle!’
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• Bouwjaar: 1971
• Jaar van restauratie en ombouw naar elektrisch: 2015
• Bereik: 80-100 km @85km/h
• Accu pakket: 28,5 kWh (in 2022 nieuwe CATL Li-Ion bat-

terijen)
• Elektromotor: 30 kW AC watergekoeld
• Lader: 20kW (3-fasen 32A 230V/400V)
• Gewicht incl. koffieapparatuur: 2795 kg
• Lichtgewicht aluminium/ acrylaat opbouw
• Zonnepanelen: 12 m2 (1800Wp) op dak en luifels
• DC-AC inverter: 3 x 8000W off-grid sinus omvormer
• Remote monitoring system voor accu en laadsysteem
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van een EV conversion project

150 kilo aan lithium batterijen zorgen voor een range van 100 
kilometer. In een uur tijd kun je 75% bijladen.  Dit gaat gemak-
kelijk vanwege de universele Type 2 stekker.

De ombouw van deze bus was een baanbrekend project in 
2015, maar ook vandaag de dag nog is het een opvallend vo-
ertuig. Geruisloos zoevend op weg naar de volgende koffie 
klus.

In 2015 is de HY volledig gerestaureerd en omgebouwd naar 
elektrisch.
In 2020 is het chassis opnieuw behandeld en het interieur 
van de koffiebar gelakt.
In 2022 zijn een nieuw accupack en battery management 
system geïnstalleerd.
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neon logo 3.8
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L x B: 6.6 m x 3.2 m = 21 m2

Oppervlak dicht: 10 m2

Oppervlak open: 16.6 m2

gewicht: 2950 kg

Plattegrond 

E L E C T R I C   T R U C K

www.bitterandreal.nl

Laura v.d. Have   +31 6 30 57 97 44
Minos Eigenheer +31 6 28 28 83 11

facebook.com/bitterandreal

craft coffee & real food

mail@bitterandreal.nl

breakfast & lunch // beer & bites

BE-80-19

hier 
bestellen
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signing 4.2
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Floor plan/ 
dimensions
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Photos
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End of an era.

Minos Eigenheer
Developer

Laura van der Have
Creative

8 jaar koffie op festivals en events met rijen zonder einde, 
grote hoeveelheden versgebakken koekjes en liters nitro 
cold brew van de tap. We hebben onze koffie records keer op 
keer verbroken en ontelbare mensen blij gemaakt. Het was 
geweldig maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.

.
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