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Kijkje in de keuken
Party Catering - full service
Full service maatwerk concepten, niets
is onmogelijk. Evenementlocatie & tent
accommodatie, inrichting & decoratie,
entertainment & partymanagement, eten
& drinken. Of dat nou gaat om een direc
tiediner, bedrijfspresentatie, diploma-uitrei
king, feest, een trouwdag of ander bijzon
der evenement. Hoe en waar dan ook, wij
zorgen voor een op het evenement afge
stemde setting, tot in detail doorgevoerd,
Ons bedrijf is gevestigd langs de A2 tus met een team dat zorgt dat de gasten op
sen Utrecht en Amsterdam; het meest hun wenken worden bediend.
centrale cateringbedrijf van Nederland
dus. Met aan de voorzijde een vernieu Aan huis
wend horecaconcept, dat tevens dient als Uiteraard zijn wij u van dienst bij een
showroom van het hele bedrijf. Daar kan personeelsevenement op kantoor of voor
door iedereen op elk moment van de dag de organisatie van uw trouwdag of private
letterlijk ‘een kijkje in de keuken’ worden dinner thuis. Aan huis noemen wij dat!
genomen! Een belevingsvolle plek waar
ons ambacht dagelijks aanschouwd kan Foodsupply – schoenmaker blijf bij je
leest
worden.
Naast deze bekende partycateringservice
wordt er steeds vaker voor gekozen om
Altijd een passend(e) locatie(concept)
Vineyard is actief op ongeveer 25 onder te werken met partners die de beste zijn
ambacht. Op een flexibele
scheidende evenementenlocaties. Voor binnen hun 
deze locaties bieden wij oplossingen voor en duurzame manier direct bij de
de totale food & beverage afdeling. Of producent food en koks inkopen zonder
dat om full service p
 artycatering gaat of tussenpersonen en altijd op een kwalitatief
food supply, wij zijn sterk in het beden hoogwaardig niveau. Wij ondersteunen of
ken van (food)concepten passend bij vervangen de keukenbrigade.
de doelgroep van de opdrachtgever en de
De gerechten worden op locatie bereid
locatie.
en/of gepresenteerd door onze eigen
En voor onze (vaste) opdrachtgevers is koks. Desgewenst gebeurt dit volledig
dat natuurlijk handig, omdat wij altijd een white label.
passende plek voor een event vinden. Voor locaties, collegacateraars, bureaus of
Waar en wanneer dat ook is en ongeacht grote organisatietrajecten is food supply
de capaciteit. Gewoon vragen, dan gaan ideaal. Waarom? Omdat alle materialen al
aanwezig zijn of omdat de verzorging van
wij met veel plezier aan de slag!
de dranken niet nodig is. Wij zorgen voor
Over ons
Vineyard is een cateringbedrijf dat pro
fessioneel, creatief en met liefde voor het
vak invulling geeft aan food & beverage
concepten. Er is veel aandacht voor de
producten waar wij mee werken, daar

naast wordt ambachtelijk vakmanschap
gecombineerd met een innovatieve
aanpak. ‘Wij willen de beste en de meest
efficiënte zijn’
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de chef’s, food en de keukeninfrastruc
tuur, de rest doet u zelf. En dat kan ook
white label!
Duurzaamheid
De keuken is de meest moderne party
cateringkeuken van Nederland. Vergele
ken met collega cateringbedrijven relatief
klein, maar wél super efficiënt. We heb
ben gekozen voor de optimale routing als
uitgangspunt. En door de nieuwste appa
ratuur produceren we duurzamer, sneller
en efficiënter dan wie dan ook. Naast de
nieuwste waterbesparende en ergono
mische apparatuur, wordt de restwarmte
gebruikt voor het opwarmen van water
waarmee wordt gekookt en het gebouw
wordt verwarmd. Dit komt de smaak en
kwaliteit absoluut ten goede. Extra voor
deel is dat we hierdoor onze producten
en diensten goedkoper kunnen aanbie
den dan al onze concurrenten.

Gastvrijheid is geen
vakterm, maar een
karaktereigenschap!

Natuurlijk is duurzaamheid in meerdere
facetten een vanzelfsprekendheid. Het
meest recente duurzaamheidsjaarverslag
is hier te vinden:
http://vineyardcatering.nl/duurzaamheid
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Hangaar2
Maak kennis met de unieke evenementenlocatie Hangaar2 op voormalig militair vliegveld Valkenburg in Katwijk. Een hangaar van
2450m² die van elk evenement een geweldige
belevenis maakt.
De eindeloze perspectieven van de grote
en hoge hangaar, de mogelijkheid om
evenementen 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.
Daarnaast biedt de industriële dakconstructie
de mogelijkheid om doormiddel van doeken
of voile de grote open ruimte geheel naar uw
wensen in te delen in kleinere ruimtes.
TheaterHangaar
Hangaar2 is ook te combineren met de
TheaterHangaar,
waar
de
succesvolle
voorstelling Soldaat van Oranje – De Musical
draait.
De 360º draaiende theaterzaal is uniek in de
wereld en beschikt over 1100 stoelen en de
mogelijkheid om 180º projecties te vertonen.
Hangaar2 & TheaterHangaar zijn uitstekend
geschikt voor de volgende evenementen:
• Corporate Events
• Personeelsfeesten
• Congressen
• Relatiemarketing evenementen
• Filmopnamen en fotoshoots
Beide locaties zijn gemakkelijk bereikbaar en er
is ruim voldoende parkeergelegenheid.
Lees verder in dit document hoe Vineyard
met veel plezier deze verschillende soorten
evenementen ondersteunt op het gebied van
catering. Wij zorgen dat het DNA van uw bedrijf
of het thema van de bijeenkomst terugkomt in
de culinaire concepten.
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Congressen,
seminars & beurzen
Er wordt nagedacht over de eerste indruk tijdens ontvangst: staat de
hostess ook klaar voor de vroege vogels, is de lunch tussen de bedrijven
door voedzaam genoeg? Moeten er details als een lokale snoeperij of
kaassoorten in de culinaire invulling worden opgenomen en is het nodig
dat de gasten tijdens het diner moeten kunnen netwerken? Als cateraar
zijn wij tijdens de voorbereidingen nadrukkelijk aanwezig om u daarmee
te helpen, op de dag zelf zijn wij praktisch onzichtbaar. Catering tijdens
een congres of conferentie moet lekker zijn en vanzelf gaan, er moet al
over zoveel worden nagedacht.
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Catering tijdens
een congres of
conferentie moet
lekker zijn en vanzelf
gaan, er moet al
over zoveel worden
nagedacht.
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Borrels
& feesten
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Muziek, DJ’s, feestelijke details en ori
ginele give away’s. Een voorstel spe
ciaal in het thema van het feest of de
borrel is zo gemaakt. Inclusief cock
tails, warme-, koude- én late night bites
als eigengemaakte frikandellen, eitjes
in de schaal, healthy snacks of de oer
hollandse bitterbal. Live door de chef’s
van een foodstation of uitgeserveerd
door dames en heren die in een feest
jas op maat zijn gestoken.

11

Duidelijk maken waarom, door wie of met welk thema het
evenement georganiseerd wordt? Of gewoon een ludieke
manier bedenken om gasten te ontvangen? De catering
gebruiken om interactie tussen de verschillende gasten te
stimuleren? Of het om een verpletterende ontvangst gaat, een
informele lunch of netwerkborrel, het is altijd mogelijk cater
ing in te zetten om de doelgroep meer te betrekken bij het
‘merk’ of thema.
Denk aan gepersonaliseerde medewerkers in de bediening
die gekleed gaan in de bedrijfskleuren, met gepersonaliseerde
kokerrokken of plexiglas serveerplateaus om hun middel. Of
aan puntzakken die niet zomaar bedrukt zijn, maar echt ge
maakt van uw gedrukte blog, nieuwsbrief of personeelskrant.
Crew
Zijn er hoofdzakelijk mannen aanwezig? Dan zorgen wij voor
vrolijke vrouwelijke chef’s voor de schermen met getailleerde
koksbuizen, ceintuur, rode lippen en de haren opgestoken
met slacouvert. En natuurlijk met een heleboel vakkennis.

THEMA
& BRAND
YOUR
BUSINESS

Signing
Duidelijke, goede, eventueel meertalige signing boven en op
foodstations zorgt ervoor dat deze opgaan in de rest van de
setting, duidelijk is waar de foodstations zich bevinden en de
gasten precies weten wat ze eten inclusief de juiste allergenen
informatie. Drie vliegen in één klap zijn dat!

Niet door clichékoks
met rond brilletje
en dikke buik, maar
stoere chef’s met
opgestroopte mouwen
en stoppelbaardje.

Branding
Voor het extra branden, het toevoegen van beleving aan
de gerechten en manier van serveren worden kleuren toe
gevoegd aan culinaire items, kunnen verpakkingen bedrukt
of bestickerd worden ingezet (custom-made wokbakjes, buik
bakken met logo, meterplanken met speciaal ontwikkelde
puntzakken of give away’s aan het einde van de avond.
Foodconcept
Als interactie creëren het doel is, zijn er manieren om dat te
bereiken. Bijvoorbeeld door het inzetten van verschillende
soorten ‘rollende keukentafels’ met verschillende bites. Van
achter de schermen komt de tafel aangereden en wordt niet
begeleid door de clichékok met rond brilletje en dikke buik,
maar stoere chef’s met opgestroopte mouwen, stoppel
baardje en zwarte latex handschoentjes. Gasten openen zelf
oesters, raden de ‘Vineyard flavours’ met blinddoek of rollen
hun eigen sushi.
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VIP CATERING
& DINERS
ONZE ROOTS LIGGEN IN DE KLASSIEKE HORECA EN
DAAR PROFITEREN ONZE OPDRACHTGEVERS NOG
STEEDS VAN. WIJ ZIJN GOED IN DINERS!
OF DAT NU GAAT OM EEN TRADITIONEEL UITGE
SERVEERD DINER OP EEN HISTORISCHE LOCATIE OF
EEN LIVE-COOKING DINNER MET VERSCHILLENDE
FOODOUTLETS IN EEN POPTEMPEL.
MEDITERRANEAN STYLE AAN LANGE TAFELS IN DE
TUIN GENIETEN VAN EEN FOODSHARING DINNER OF
TIJDENS EEN VIP ONTVANGST VOOR EEN CONCERT,
SPORTEVENEMENT OF OP EEN BEURS NETWERKEND
EEN (STREETFOOD) WALKING DINNER UITSERVEREN.

Tijdens een VIP
ontvangst voor een
concert, sportevenement
of op een beurs
netwerkend een walking
dinner uitserveren.

OMDAT WIJ ELKE 2 MAANDEN EEN MENU SAMEN
STELLEN VAN SEIZOENSINGREDIËNTEN EN ZOVEEL
MOGELIJK GEBRUIK MAKEN VAN LOKALE INGREDIËN
TEN OM INTERNATIONAAL MEE TE KOKEN IS ER VEEL
VARIATIE. ALTIJD SNELLE MAATWERKVOOR
STELLEN,
ALTIJD HOGE KWALITEIT EN ALTIJD EEN EERLIJKE
PRIJS.
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ARRANGEMENT

50-100 personen

100-300 personen

300-450 personen

> 450 personen

Congres 8 uur

87,50		

72,50

59,00

55,00

Borrel 2 uur

57,50		

42,50

35,00

32,50

Feest 4 uur

79,00		

65,00

51,50

49,00

Festival en/of
foodtrucks diner

95,00		

82,50

69,00

67,50

Walking dinner -	
vijf gangen

99,50		

85,00

67,50

65,00

Uitgeserveerd diner -	
driegangen

87,50		

79,00

72,50

71,00

Uitgeserveerd diner -	
viergangen

102,50		

93,00

87,50

86,00

Alle genoemde prijzen zijn all-in prijzen.
Ze zijn inclusief het volgende:
• meubilair en inrichting cateringruimte (exclusief plenaire
of workshopzalen)
• alle benodigdheden achter de schermen
• medewerkers inclusief transport- en reiskosten
• decoratie op (sta)tafels, (bar)buffetten en signing
Congres 8 uur
•
Ontvangst zoetigheid, uitgebreide lunch, pauzesnack,
tafelgarnituur, borrel
• Uitkoop dranken gedurende de dag
Borrel 2 uur
• Tafelgarnituur, warme bites
• Uitkoop dranken gedurende de dag
Feest 4 uur
• Tafelgarnituur, warme en koude bites
• Uitkoop dranken gedurende de dag

Festival en/of foodtrucks diner
• Benodigde aantal foodtrucks en decoratie
• Maaltijdvullende ‘streetfood’ invulling inclusief brood
• Uitkoop dranken gedurende de dag
Walking dinner
• Maaltijdvullend seizoens walking dinner inclusief brood
en amuse van de chef
• Uitkoop dranken gedurende de dag
Uitgeserveerd diner
•
Maaltijdvullend drie-, vier- of vijfgangendiner inclusief
brood en amuse van de chef
• Uitkoop dranken gedurende de dag
Genoemde prijzen zijn ‘vanaf’ prijzen en ze zijn exclusief
BTW, inclusief afdracht.
Uiteraard gaan wij ook graag aan de slag met een voorstel
op maat, passend binnen uw budget.

Contact
Neem contact met ons op voor de
mogelijk-heden of kom langs voor een
persoonlijk kijkje in de keuken!
Fermiweg 107, (A2, afslag 7, navigeren
naar Atoomweg 63), 3542 CC Utrecht
t. 030-3035577
e. info@vineyardcatering.nl
www.vineyardcatering.nl
‘Fotocredits nieuwe fotografie:
Femous Productions, Flitsend Fotografie

vineyardcatering.nl

