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Very Food Catering - Bystro Jamien
Taking care of people is what we do
PROEF HET VERSCHIL - ZIE HET VERSCHIL

Very Food geeft een heel eigen invulling aan catering. Ons doel is om al uw zintuigen te veroveren. Zo
tillen we de food-beleving op elk privé of zakelijk evenement naar een hoger niveau.

CATERING MET ZICHTBARE MEERWAARDE

Natuurlijk serveren we intens lekkere smaken en geuren, gecreëerd met kwaliteitsproducten. Maar Very
Food gaat verder. Met een verbluffende presentatie, vernieuwende creaties en een stijlvol gastvrije
bediening geven we elk evenement een zichtbare meerwaarde. U proeft bij Very Food niet alleen het
verschil, u ruikt het ook, ziet het ook… en hoort het ook van uw gasten.

KWALITEIT VAN ORGANISATIE TOT DEGUSTATIE

Very Food wil al uw bezoekers laten genieten van een verrassende culinaire belevenis. Elk evenement
opnieuw. Want Very Food? Dat is Very Good, van organisatie tot degustatie.
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Klant: Bedrijven De Prijkels
Contactpersoon:
Contactgegevens:
Datum offerte: 17/12/2020
Datum afhaal - levering : NTB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactpersoon Very Food sales: Bart Basselier
Email: bart@veryfood.be of s ales@veryfood.be

Traiteur - Afhaal - Levering - ‘A Night to Remember’
Tapas - Apero box
Cava Bienvenido Brut - 75 cl of Huisgemaakte limonade op basis van citrus, limoen en verse pepermunt
(1 liter)
Rillette van ‘Brasvar’
Zakje artisanale ‘Kettle’ chips
Ansjovis filet oosters gemarineerd
Chorizo rolletjes
Salami met truffel
2 groenten tapenades met huisgemaakte toastjes met oregano
Chiffonade van Serrano ham
Gevulde peppadew
Gemarineerde groene olijfjes
‘Oudendijk’ kaasblokjes met mosterdzaadjes
Ontsmettende servet met alcohol
Eco friendly apero box (composteerbaar)
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Budget
Prijs tapas - apero box

€39,50 excl. 6% BTW

Prijs drop kost Oost-Vlaanderen

€4,95/ drop excl. 21% BTW

Prijs drop kost West-Vlaanderen

€6,95/drop excl. 21% BTW

Inbegrepen in onze offerte:
● Traiteur zoals omschreven in de offerte
● Eco friendly box en verpakkingen
Allergeneninformatie op aanvraag
Allergeneninformatie : Bent u allergisch voor bepaalde producten? Meld het ons.
Wij passen onze gerechten aan, aan personen die intolerant zijn voor bepaalde voedingsmiddelen.
Wij wijzen onze klanten erop dat bereidingen licht kunnen wijzigen en dat in een professionele keuken
contaminatie steeds mogelijk is. Wij houden wel ten strengste rekening met contaminatie met andere
gerechten, maar steeds geldt ‘kan sporen van gluten bevatten’ (cfr brood/ pasta,...)
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