


Bij HetePeper zien wij eten als ambacht 
waarin meesterschap en creativiteit 
samensmelten tot een smaakvol 
kunstwerk. Zo zorgen we ervoor dat  

eten meer wordt dan een maaltijd.  
Vanuit deze gedachte verleggen wij  
keer op keer onze grenzen. Dat noemen 
we nu bij HetePeper onze Extra Bite!
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Onze mentaliteit

Het staat voor onze mentaliteit en vertelt onze gasten wat 

ze kunnen verwachten, -of eigenlijk wat ze niet kunnen 

verwachten. Ons doel is altijd dat beetje extra te doen 

waar je zelf niet aan zou hebben gedacht. 

 

De Extra Bite staat dus voor wie we zijn. Het is een houding, 

een denkwijze en een opstelling waar iedereen zijn eigen 

accent aan geeft. In de kern gaat de Extra Bite om drie 

dingen: smaak, anticiperen en aandacht.

“De Extra Bite” is onze waarde.

DE EXTRA BITE

Pepijn Kerstens 

Algemeen Directeur



WE ALL NEED  
TO MAKE TIME 
FOR A BURGER 
ONCE IN 
A WHILE.

5



6

Ons product

Smaak is daarbij het belangrijkste doel.  

En dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. 

De zoektocht naar die ene juiste smaak. Geïnspireerd 

worden door ingredienten, grenzen verleggen;  

daar houden wij van. En dan wordt een gerecht meer 

dan een maaltijd, dan wordt het smaakvolle kookkunst.

De Extra Bite staat voor  
onze culinaire ambities.

SMAAK

Sander van Dam 

Chef Kok
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Onze mensen

Anticiperen is vooruitlopen op die specifieke situaties  

en verhoudingen om zo verwachtingen te overtreffen.  

Zo definiëren wij succes.

De Extra Bite staat voor  
meer dan je best doen,  
het gaat om 

ANTICIPEREN

Fleur Steunbruggen  

Senior Event Manager
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THERE IS NO  
SINCERER LOVE
THAN THE LOVE  
OF FOOD
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Onze werkwijze

Met aandacht maken wij onze service echt. Het staat voor 

onze menselijke en persoonlijke benadering. Het komt 

altijd vanuit een oprechte interesse voor een ander.  

Voor onze opdrachtgevers, voor elkaar en voor de gasten.

De Extra Bite staat ook voor  
onze manier van werken,  
met aandacht als ons  
belangrijkste talent. 

AANDACHT

Bart-Jan Smit 

Sales Manager
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SMAAK ZONDER  
CONCESSIES, MAAKT 
VAN VOEDING SMAAK-
VOLLE KOOKKUNST.
ANTICIPEREN HELPT  
VERWACHTINGEN TE 
OVERTREFFEN, ZO  
DEFINIËREN WIJ SUCCES.
DOOR AANDACHT VOEL 
JE JE BIJZONDER EN 
WORDT HET MEER  
DAN SERVICE.
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Locatie

The Proof Of The Pudding Is In The Eating.  

Maar vandaag de dag gaat het verder dan de  

‘E’ van ‘eating’. De ‘E’ van Experience, Entourage en 

Essentials zijn minstens zo belangrijk. Daarom beschikt 

Hete Peper in haar portfolio over de meest  

bijzondere locaties en de meest onderscheidende 

stylisten. Ook in onze locaties gaan we graag een 

stapje verder.

Net zoals de juiste balans in de maaltijd belangrijk is, 

is ook de perfecte match tussen locatie en styling van 

het event cruciaal. Zodat het niet alleen lekker smaakt 

maar ook fantastisch ruikt, toont en voelt!

“The proof of the pudding  
is in the eating”
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100 - 200 p

€ 110

€ 127

€ 100

€ 108

€ 077

€ 092

200 - 300 p

€ 101

€ 117

€ 090

€ 097

€ 087

€ 095

€ 071

€ 085

300 - 400 p

€ 095

€ 111

€ 086

€ 092

€ 084

€ 091

€ 069

€ 082

> 400 p

€ 093 

€ 109

€ 084

€ 090

€ 082

€ 089

€ 068

€ 080

50 - 100 p

€ 123

€ 141

€ 118

€ 129

Locatie

Op zoek naar een eigentijdse locatie met ongekende mogelijkheden in de 

Randstad? Maak kennis met de unieke evenementenlocatie Hangaar2 op 

voormalig militair vliegveld Valkenburg in Katwijk, bij Leiden. Een hangaar van 

2450m² die van elk evenement een geweldige belevenis maakt. De eindeloze 

perspectieven van de grote en hoge hangaar, de mogelijkheid om eve-

nementen volledig naar eigen wens in te richten en te branden, de unieke 

ligging en de rijke historie, maken van Hangaar2 een one of a kind venue in 

vele opzichten. Kernwoorden voor de locatie zijn industrieel, indrukwekkend 

en groots met een stoere look & feel. De industriële dakconstructie biedt de 

mogelijkheid om door middel van doeken of voile de grote open ruimte 

geheel naar uw wensen in te delen in kleinere ruimtes. Hangaar2 is goed per 

bereikbaar en er is ruim voldoende parkeergelegenheid. 

” Hete Peper weet altijd te verrassen, zowel op creatief  
als culinair gebied! Daarnaast zeer fijne en flexibele  
cateraar waar wij erg graag mee samenwerken.”

KOSTENINDICATIE

Sitdown diner

Inclusief meubilair & styling

Walking diner & live cooking

Inclusief meubilair & styling

Festival setting & foodtrucks

Inclusief meubilair & styling

Congres dag

Inclusief meubilair & styling

Hangaar2
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Kosten zijn gebaseerd op:

· 4 uur durend event

· 7 uur durend congres

· Inclusief dranken arrangement

· Personeel | mastieken | materialen

·  Sitdown diner; 3 gangen &  

2 ontvangsthapjes

· Walking diner & live cooking; 5 gangen

· Festival & Foodtrucks: 4-5 gangen

· Congres; ontvangst, lunch & break

Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief  

afdracht. Aan de hand van uw wensen 

creëren wij graag een voorstel op maat.



Snijd de visfilets in kleine stukjes (vingerdikte), bewaar van elke vissoort genoeg  

stukjes om straks de soep mee te garneren. Leg de helft van de soepgroente in  

een grote (mossel)pan, leg de schelpen erop en giet de wijn erbij. Breng afgedekt 

op hoog vuur aan de kook en kook de schelpen in ± 10 min. gaar; ze moeten  

openstaan. Schud ze tijdens het koken een paar keer om. 

Bak de broodblokjes in 3 el olie in een koekenpan rondom goudbruin en  

knapperig en houd apart.

 
Verwarm de rest van de olie in een hoge, ruime pan. Bak hierin zachtjes de rest van 

de soepgroente met de vis, knoflook, tijm, rozemarijn, saffraan en tomatenpuree,  

tot het mengsel begint te kleuren. Roer de Noilly Prat erdoor en voeg de gepelde 

tomaten toe. Pureer het geheel met de staafmixer en schenk de visfond erbij.  

Breng de bouillabaisse aan de kook en voeg naar smaak vers gemalen zeezout toe. 

Roer de achtergehouden stukjes vis en de langoustines erdoor en verwarm nog  

kort tot de vis gaar is. Voeg de gare schelpen toe en warm nog 1 minuut mee.  

Druppel vlak voor het serveren een paar druppels Pernod in de soep. Schep de  

soep in diepe borden, zorg ervoor dat de vulling goed verdeeld is en garneer  

met de croutons en bosui. Geef de rouille erbij.

Bouillabaisse

	  

Hoofdgerecht (10 personen)

·  750 g visfilet (koolvis, zalm, tonijn,  

roodbaars, dorade)

·  400 g fijngesneden soepgroente  

(venkel, ui, prei, knolselderij)

·  2 kg schelpen naar keuze  

(mosselen, vongole, venusschelpen  

of scheermessen)

·  1 dl droge witte wijn

·  4 sneetjes witbrood,  

ontkorst, in blokjes

·  6 el olijfolie

·  3 teentjes knoflook

·  tijm

·  rozemarijn

·  5 draadjes saffraan

·  75 g tomatenpuree

·  125 ml Noilly Prat*

·  175 g gepelde tomaten (blik)

·  21/2 l visfond

·  vers gemalen zeezout

·  scheutje Pernod

·  10 kleine langoustines, gekookt

·  2 bosuitjes, in schuine plakjes
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Recept

Femke Meijer

Keuken Manager



Waarom HetePeper? Omdat we een beetje verslavend zijn… Net als bij het 

eten van echte hete pepers zorgen ook wij voor een plezierige sensatie. 

Prikkelend en verrassend.

Even praten of misschien wel wat proeven? Een afspraak is zo gemaakt! 

Altijd vrijblijvend voor jou, maar nooit vrijblijvend voor ons. We vertellen 

graag alles over onze Extra Bite, dus neem gerust contact met ons op.

Contact

Hete Peper BV

Grasweg 41M, 1031 HW, Amsterdam
+31 (0)20 6820012

info@hetepeper.nl

www.hetepeper.nl
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