FEESTFORMULES

Ieder feest heeft zijn eigenheid, of het nu intiem of heel uitbundig is.
Daarom opteer ik niet om standaard formules voor te schotelen, maar hier
kunt u toch een eerste info vinden waarvoor u op BENJI’S Catering beroep
kunt doen.
Graag maak ik een afspraak om bij u langs te komen en een concreet
voorstel uit te werken. Waarna ik u een duidelijke offerte bezorg.
BENJI’S verzorgt feesten bij u thuis of op locatie vanaf 10 tot 150 personen.
Indien u op zoek bent naar een locatie, kan ik u een locatie aanraden
waarmee ik nauw samenwerk.
Steeds bereiden wij een feest zorgvuldig en grondig voor in de keuken van
BENJI’S. Alles wordt huisbereid startend vanaf de grondstoffen. De hapjes of
gerechten worden ter plaatsen afgewerkt en gedresseerd.
Ik kom alleen of er wordt voor een volledig team gezorgd voor de
bediening van drank en of hapjes, opnieuw steeds in samenspraak met u.
Home Cooking
Gastronomisch tafelen bij je thuis, genieten van uw gasten zonder zorgen.
Indien gewenst zorgen wij voor alle nodige materialen. We maken gebruik
van de bestaande keukeninfrastructuur (maar brengen indien nodig alle
noodzakelijke keukenmaterialen mee). De keuken wordt volledig net
achtergelaten na het diner.

Tuinfeesten of feesten op locatie
Verschillende formules zijn mogelijk. Steeds zoeken we naar deze die het
best aansluit bij de sfeer van uw feest. Alle noodzakelijke keukenmaterialen
worden door ons voorzien daarnaast kunnen wij voor alle andere
materialen zorgen.

Mogelijke formules
Recepties: verzorgde hapjes al of niet gecombineerd met een
buffetstandje
Walking diners: een grote verscheidenheid aan mooi gepresenteerde
gerechtjes. Kan eenvoudig tot heel uitgebreid zijn. Ook hier kan de
combinatie met gerechtjes in bediening of in buffetvorm.
BBQ: Klassieke of culinaire BBQ – ook hier zijn er verschillende mogelijkheden
Buffet: warm of koud buffet, dat kan ook geleverd worden (zonder
bediening)
Deze formules zijn mogelijk voor allerhande feesten, privé of zakelijk.
Daarnaast verzorgen wij ook veel feesten voor verenigingen en
organisaties. Vaak wordt hierbij geopteerd voor een Buffet of BBQ formule
maar specifieke aanvragen zoals pasta, wok of verzorgde fast food
behoren ook tot de mogelijkheden.
Bij de catering is de klant steeds vrij van dranken maar wij kunnen steeds
aangepaste dranken leveren.

Indien meer info of specifieke suggesties, ik luister graag
Met hartelijke groet,
Benjamin
BENJI’S Catering

