
Events & Food concepts



Innovatieve EVENTS & FOOD CONCEPTS. 
Langdurige kwaliteit en creativiteit zit in ons spicy DNA. Onze 
wortels bevinden zich al jarenlang in Amsterdamse bodem.  
Ideeën bloeien uit tot spannende culinaire trends. Fooddesign 
komt vanuit onze creatieve eventkitchen. 70 jaar ervaring in  

catering & events met een eigentijdse smaak. 

VERHAAF

WHO 
ARE  
WE?Eten is niet alleen het 

prikkelen van alle zintuigen, 
maar bovendien een belangrijk 

onderdeel van de totaalbeleving van 
het evenement.

Het verzorgen van ‘culinaire creativiteit’ is 
waar Verhaaf iedere dag met passie voor in de 

keuken staat. Koken is onze kunst.

Culinaire 
creativiteit



Aantrekkelijk, lekker en haalbaar, dat zijn 
de arrangementen van Verhaaf! Wij zorgen 

voor catering op maat vanaf 100 personen. De 
tarieven die wij hier benoemen zijn daarbij een 

indicatie, want alles is uiteindelijk afhankelijk van 
uw wensen op het gebied van food & beverages, het  

aantal gasten, de sfeer en de duur van het programma.

WHAT WE DO

BORREL VIBES

WANDELENDE
SMAAK
EXPLOSIE
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PARTY TIME!

FOOD

IS ART



Borrelen?
Zoveel mensen, zoveel wensen! Wij  
organiseren een inspirerende borrel 
met smakelijke bites, culitainment en  
drankenpakket aangepast op het seizoen 
voor onderstaande vanaf prijs.

> 100 pax  € 49,50

BORREL VIBES



Dineren?
Lange tafels, ronde tafels, houten tafels,  
chique tafels, landelijke tafels, hippe  
tafels, koninklijke tafels of kersttafels. 
Schuif aan voor een prachtig en smakelijk 
diner!

> 100 pax  € 110 - € 125

DINNER 
EXPERIENCE



Walking dinner?
Ongedwongen genieten van smakelijke  
gerechtjes. Ook mogelijk vanuit gave 
mobiele foodstations waar dames en  
heren je met een brede glimlach laten 
genieten van culinaire smaakexplosies!

> 100 pax  € 110 - € 125

WANDELENDE
SMAAK
EXPLOSIE



Sashimi van zalmfilet, citrus-yuzu, sinaasappelzeste, sesamkoekje, 
tapiocaparels, soja en verse gember 

Soepje van hokkaido pompoen, witte ui, tom kha kai foam, bieslookgras

Kabeljauw, rendang van spitskool, zoet zure radijs, palmhart, jus van kokos, 
citroengras en limoenblad 

Filet van boerderij-eend, crème van pastinaak, gezouten pecannoot,
witlof en jus van kardemom

Biscuit van pistache, aardbeien-venkel praliné, 
witte chocolade, yoghurt, compote van 

aardbei en vlierbes 

WALKING DINNER
MENUSUGGESTIE 



Feestje?
Jullie de muziek en de gasten, wij de rest! 
Of als je wilt kunnen wij ook de muziek 
regelen, maar in ieder geval verzorgen wij 
een waanzinnig lekker drankassortiment, 
weergaloze bites voor op tafel en gaan we 
rond met oog- en tongstrelende finger- 
food.

> 100 pax      € 70 - € 85

PARTY TIME!



HUNGRY?

Contact
Wendy Steenvoorden

Accountmanager
06-53186599

www.verhaaf.nl
wendy@verhaaf.nl
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