
 
    
 

  Veenendaal Horeca Totaal B.V. 
  Euroweg 41  
  3825 HA Amersfoort 
       033 – 4768 459 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW 

BANQUETING MAP | VEENENDAAL HORECA TOTAAL B.V. 

 

 

 

1 

 

 

Veenendaal Horeca Totaal B.V. 
 

 

Met ruim 40 jaar ervaring is Veenendaal Horeca Totaal B.V. een gerenommeerde feest 

cateraar, voor wie geen bestelling te klein is en geen evenement te groot. Bij Veenendaal 

Horeca Totaal B.V. draait alles om onze gasten. “De klant is koning” is dan ook geen loze 

belofte maar het uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze culinaire creaties en totale 

dienstverlening waarbij wij alle zorgen uit handen nemen. Het is tenslotte uw feest, bruiloft, 

bedrijfs uitje of verjaardag. 

 

Wie zijn wij?  

Veenendaal Horeca Totaal B.V. is het oudste familie horecabedrijf van Amersfoort. Onze 

ontstaansgeschiedenis begint in 1974 aan het Euterpeplein in Amersfoort.  

Wij hebben ons ontwikkeld tot specialist op het gebied van entertainment, bedrijfs- en 

privéfeesten, catering en zaalverhuur. Van catering- en partyverhuur tot casino-

entertainment en evenementenorganisatie: ‘alles onder één dak’ is waar Veenendaal Horeca 

Totaal vandaag de dag voor staat. Wij hebben bijna alles in eigen beheer en kunnen u op 

deze manier volledig van dienst zijn bij het organiseren van uw evenement. En of het nu 

gaat om een kleine receptie aan huis of een groot bedrijfsevenement op locatie: iedere klant 

kan bij ons rekenen op optimale kwaliteit en service. Met onze One-stop-shopping formule 

kunnen wij u een totaalpakket aan dienstverlening aanbieden: niet alleen de catering maar 

ook alle benodigdheden daar omheen. Voor elke prijsklasse en ieder evenement kunnen wij 

onze dienstverlening aantrekkelijk en tegen de beste kwaliteit aanbieden.  

 

Waarom Veenendaal Horeca Totaal  

Door onze jarenlange ervaring hebben wij ons ontwikkeld tot specialist op ons vakgebied. 

Wij kunnen u geheel ontzorgen en denken graag met u mee.  

 

o Wij bieden onze dienstverlening aan in Nederland maar ook in Duitsland, België en 
Luxemburg;  

o Wij werken volgens alle HACCP-hygiëne richtlijnen. Dat wil zeggen dat wij risico’s op 
het gebied van voedselveiligheid steeds weer in kaart brengen en alle maatregelen 
nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de risico’s zoveel mogelijk beperkt 
worden;  

o Door de omvang van ons bedrijf en de middelen waarmee wij werken, kunnen wij u 
een grote continuïteit bieden: een zieke medewerker of een defecte vrachtwagen zal 
uw evenementen nooit in gevaar brengen;  

o Wij bieden u een grote flexibiliteit om er zo voor te zorgen dat uw evenement een 
succes wordt.  
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ISO-gecertificeerd 

De door ons geleverde kwaliteit wordt nog eens extra onderstreept door onze ISO-

certificering. Met deze ISO-certificering laten wij u zien dat onze organisatie voldoet aan alle 

internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De certificering onderstreept 

nog eens extra dat wij onze klanten en de kwaliteit die wij hen leveren zeer hoog in het 

vaandel hebben staan door doorlopend werken aan verbeteringen op dit gebied.  

 

Om deze certificering te behalen is het volgende vereist: 

o Dat wij onophoudelijk werken aan de verbetering van de klanttevredenheid door in te 

spelen op de wensen, signalen en eisen van onze klanten. Om uitvoering te geven aan 

verbeteringen worden onze medewerkers doorlopend betrokken bij dit proces; 

o Dat wij de geleverde kwaliteit blijvend monitoren. Op deze manier houden wij continu 

in de gaten dat de door ons geleverde kwaliteit altijd minimaal op een door ons 

vastgesteld niveau blijft en signaleren wij verbeterpunten snel; 

o Dat wij voldoen aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan de producten en 

diensten die wij leveren; 

o Dat wij onze klanten als uitgangspunt nemen en alle wijzigingen en verbeteringen die 

wij aanbrengen uiteindelijk voor hen van toegevoegde waarde moet zijn. 

 

Jaarlijks vindt er een controle plaats door een daarvoor aangewezen en gecertificeerde 

organisatie. Elke vier jaar vindt er een her-certificering plaats. Op deze manier wordt er nog 

eens extra voor gezorgd dat de ISO-certificering ook daadwerkelijk zijn waarde behoud.  
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ZOETIGHEDEN/SWEETS 

 
 

o Luxe bonbons     €. 0,95 p/s  
o Petit fours met eigen foto     €. 3,50 p/s 
o Mini petit fours      €. 2,00 p/s  
o Gesorteerd gebak     €. 2,95 p/s 
o Mini gebakjes, diverse smaken     €. 2,25 p/s  
o Macarons, diverse smaken     €. 1,75 p/s  
o Mix koffiegarnituur     €. 2,85 p/s  

- Luxe bonbons, slagroomsoesjes, mini stroopwafels  
 

 

TAFELGARNITUREN 
 

o Diverse tafelgarnituren op aanvraag   vanaf €. 1,00 p/s  
 

 

Tapas borrelplank  

Diverse tapas lekkernijen: 

o Gemengde tapas worstjes in verschillende smaken 
o Gemarineerde groene & zwarte olijven  
o Blokjes Spaanse Manchego kaas  
o Gevulde peppadews met zachte roomkaas 
o Gegrilde gemarineerde champignons  
o Licht gerookte gezouten amandelen  

Prijs per persoon      €. 6,95 

 

 

AMUSES 
 

o Diverse gemarineerde olijven      
o Tomaten tapenade  
o Paprika tapenade 
o Olijfolie en zeezout  
o Grisini brood  
o Crostini’s  
o Gemarineerde gegrilde groenten 
o Zongedroogde tomaten  

Prijs per persoon:      €. 6,95  
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FEESTVOORBEELDEN 
 

Organiseert u een borrel, receptie of feestavond en wilt u dat uw genodigden niet alleen van 

lekkere drankjes maar ook van de lekkerste hapjes worden voorzien? Ons assortiment stelt 

hierbij voorbeelden samen van culinaire invullingen voor een middag of avond 

aangelegenheid. Deze voorbeelden zijn niet maaltijd vervangend. U kunt deze voorbeelden 

uiteraard naar eigen wens en budget wijzigen. 

 

Koude hapjes  

o Gevulde tomaatjes met Hollandse garnalen 
o Komkommer gevuld met verse vleessalade  
o Toast met verse filet American 
o Ham rolletje gevuld met asperges 

Prijs: €. 1,95 p/s  

 

 

Gemengde frituur hapjes  

o Bitterbal 
o Mini nasi/bami schijf  
o Pikante gehakt bal 
o kaasschijfje  
o mini loempia  
o garnalen bitterbal 
o Van Dobben bitter bal  
o Garnalen in krokant jasje  

Prijs: €. 1,00 p/s 

 

 

Luxe warme snack 

6 hapjes p.p. Zoals: 

o Frikadelletjes, Van Dobben bitterballen, nasi/bami schijfjes, Old Amsterdam kaas 
kroket, kipnuggets en bijpassende dipsausjes.  

 

Prijs per persoon     €. 7,50 

 
 

Culinaire variété d ‘friteuse  

7 hapjes p.p. Zoals: 

o Spiesjes met Japanse gemarineerde kip 
o Red Thai mini kebab  
o Mexican Tortilla pinchtos 
o Garnalen oriëntaal 
o Gemarineerde kippenvleugels 

Prijs per persoon     €. 14,50 
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Veenendaal Deluxe 

6 hapjes p.p. Voorbeeld assortiment: 

o Rosbief ingerold met rucola, gekonfijte paprika en roquefort  
o Wrap met roomkaas en zalm 
o Toast met Ardenne ham met meloen 
o Crostini met rundercarpaccio met pesto dressing en Parmezaanse kaas 
o Stokbrood snede met gefileerde heilbot, veldsla en limoen 
o Bamboeprikker met olijf, mozzarella, tomaat en basilicum   
o Canapé met verse tapenade, gamba en Serano ham 
o Amsterdamse bitterballen 
o Butterflys van gamba’s met chili saus  
o Spiesje van Japanse gemarineerde saté  
o Gegrilde zalm met kruiden op ciabattabrood 
o Mini kip loempia  

 

Prijs per persoon     €. 14,95 

 

Let op: bovenstaande arrangementen wordt geleverd excl. personeel.  
 

 

Fingerfood I 

5 hapjes p.p.  

o Glaasje garnalen met kruidensausje  
o Gerookte zalmrolletje met wagame en Oosterse salsa 
o Carpaccio met pesto en Parmezaanse kaas 
o Spiesjes pomodoroseco en mozzarella 
o Gegrilde courgette met mascarpone vulling  

 
Prijs per persoon      €. 17,50  

 

 

Fingerfood II 

4 hapjes p.p. 

o Diverse mini wraps gevuld met diverse spreads 
o Verrassende glaasjes gevuld met creaties van de kok (krab/artesjok) 
o Bamboe schuitje gevuld met couscous en Ardenne ham en gepofte tomaat 
o Gamba spiesje met gemarineerde venkel en sesam dressing  

 
Prijs per persoon      €. 18,95  
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Fingerfood III 

6 hapjes p.p. 

o Verse oesters met citroen en peper  
o Huisgemaakte sushi met wasabi en gember  
o lepeltje met een fijne mouse van gerookte forel en mierikswortel 
o Vitello tonato met kappertjes en tonijnmayonaise  
o Lamsreepjes met een mosterd saus (warm) 
o Quiche Lorraine (warm) 

 
Prijs per persoon      €. 27,95  
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DINERKAART 
 

Wij bieden u de mogelijkheid uw eigen diner samen te stellen. U kunt één diner 

samenstellen (geen keuze menu mogelijk). Keuze uit 2 voor-/hoofd en nagerechten. 

 

Voorgerechten vis 

o Carpaccio van gemarineerde kabeljauw, met gelatine van tomaatjes, een frisse 
cressonette sla met een piment vinaigrette 

o Kerrie mosselen gestoofd met prei, wortel, afgemaakt met zeekraal 
o Torentje van gemarineerde, gerookte zalm, gepocheerde heekhaas, afgemaakt met 

frisse sla en een crème van krab en balsamico 
o Verse gamba’s gebakken in knoflookolie op een bedje van lintpasta en een sausje 

van limoen, pesto, gember en sjalot 
o Sashimi van magere tonijn, Thai dressing en koriander  
o Diverse variatie van verschillende vissoorten 
o Gamba’s al ajillo (grote garnalen in knoflookolie met chili pepers) 
o Tartaar van Schotse zalmfilet met een sausje van bieslook en limoen 

 

Voorgerechten vlees 

o Tranches van joden haas met basilicumpesto en Parmezaanse kaas 
o Pollo tonato, gebraden kipfilet liggend op een romige tonijnmayonaise, 

zongedroogde tomaatjes, bieslook en kappertjes  
o Asperges, Ganda ham, infusie van koningskruid 
o Diverse variatie van verschillende vleessoorten 
o Waaier van eendenborst filet met een mango chutney  
o Gemarineerde rundercarpaccio afgewerkt met oude kaas snippers, verse basilicum 

en een dressing van bieslook en limoen 
 

Voorgerechten vegetarisch 

o Vegetarische trio: Huisgemaakte kroketjes van kaas, gemarineerde en gevulde 
champignons en soep van gepofte trostomaten 

o Salade Caprese: Buffel mozzarella met tomaat en basilicum besprenkelt met olijf 
olie 
 

Soepen  

o Gepofte paprika soep 
o Verse tomatensoep met gefrituurde basilicum, parmaham en room 
o Broccoli/courgette soep bereid met monchou kaas en afgemaakt met pijnboom 

pitjes  
o Asperge soep (seizoen) 
o Ambachtelijke bouiabaisse (rijk gevulde vissoep) 
o Pompoensoep met uitgebakken eendenborst filet 

 
Alle voorgerechten worden begeleid door mandjes met stokbrood, kruidenboter en 
tapenade. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBntT5mIbLAhWCuBQKHSx-DxsQjRwIBw&url=http://baangeesteren.nl/buffet/hapjesbuffet/&psig=AFQjCNEvU-7jQCfmfgPxA2CxgHpMURq9EA&ust=1456052639441525
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1ZyamYbLAhWCTBQKHR6rAgUQjRwIBw&url=http://hosteldeals.nl/food-drinks/the-hague/prosecco-tasting-tour/prosecco-1/&psig=AFQjCNGG5pxk2SNvkJPTf9N8bIIr5OMBRA&ust=1456052710117719


 
    
 

  Veenendaal Horeca Totaal B.V. 
  Euroweg 41  
  3825 HA Amersfoort 
       033 – 4768 459 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW 

BANQUETING MAP | VEENENDAAL HORECA TOTAAL B.V. 

 

 

 

11 

 

 

Hoofdgerechten vis 

o Kabeljauw filet gegratineerd met een groene kruiden korst en een saus van 
kerstomaatjes 

o Spies van gepelde gamba’s met een champagne saus en muskaat druifjes 
o Gebakken zeewolffilet met een tomaten Hollandaise saus 
o Duo van witvis en zalmfilet met een saus van saffraan en rivierkreeftjes 
o Rijkelijk gevuld vispotje afgemaakt met heerlijke kreeftensaus  
o Gestoomde zalmmoot met pasta, basilicum, citroen in witte wijn saus  
o Slibtongetjes in roomboter gebakken met citroen 
o Langzaam gegaarde rode poon met tomatenrisotto, courgette en bosui 
o Op de huidgebakken roodbaasfilet met een romige tomaat-basilicum saus 

 

Hoofdgerechten vlees 

o Medaillons van runderhaas met sjalotjes, rozemarijn in rode wijn saus  
o Langzaam gegaarde kalfssukade met een saus van seizoenspepers en cognac 
o Kalfsoester met een blanke saus van zomer truffel en oesterzwammen 
o Gevulde parenhoenfilet met een saus van roze pepers 
o Tamme eendenborst filet geserveerd met sinaasappeljus en steranijs  
o Gebraden lamsrack met saus van tijm en pijnboompitjes  
o Gegrilde varkensoester met een shitaken jus  
o Gebakken rundertournedos met truffeljus op een bedje van seizoen groenten (+ €. 

4,50 p.p.)  
o Medaillons van varkenshaas met een romige saus van champignons en cognac  

 

Hoofdgerechten vegetarisch 

o Gevulde cannelloni  met een frisse salade van appel, paprika en groene asperges 
met een huis vinaigrette. 

o Knoflook wrap gevuld met diverse groenten, salade, quacamole en chili saus  
o Vegetarische lasagne gevuld met mediterrane groenten, portobello champignons en 

gorgonzola 
 

Alle hoofgerechten worden geserveerd met gekruide aardappeltjes in de schil en verse 
groentegarnituren.  
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Nagerechten  

o Lasagne van chocolade, mojito aardbeien, munt en stroop 
o Lopend chocolade taartje met verse aardbeien en vanille ijs 
o Parfait van kaneel met een frambozen coulis 
o Belgische chocolade mousse met een karamel saus  
o Tiramisu met aardbeien en rabarber 
o Crème brûlée van vanille geserveerd met vanille ijs 
o Dome blanch, de dame blanch op z’n kop. Crunch van chocolade en amandelen  
o  Kaasbordje met 4 verschillende soorten kaas, notenbrood en gember blokjes  
o Verrassende dessert plate met de beste en lekkerste toetjes (creatie v/d kok) 
o Bitterzoete chocolade gebak afgewerkt met chocolade bolletjes  
o Glaasje kirsch met kersen en chocolade mousse 
o Aardbeien roman off met bolletje vanille ijs 
o Een proeverij van chocolade  
o Taartje van pure chocolade en chocolade mousse  
o Bretonse koek met een citroenmousse en gebrand met eiwitschuim 
o Bavarois van hazelnoot met gebrande hazelnootjes  

 

Prijs 2 gangen (voor-/ hoofdgerecht)      €. 32,95 p.p.  

Prijs 2 gangen (hoofd-/nagerecht)      €. 29,95 p.p.   

Prijs 3 gangen (voor-/hoofd-/ nagerecht)     €. 39,95 p.p.   

Prijs 4 gangen (voor-/ soep-/ hoofd-/ nagerecht)    €. 44,95 p.p.    
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HAPJES BUFFETTEN 

 
Onze koks bieden een ruime keuze aan hapjes buffetten welke wordt gepresenteerd in buffet 

vorm incl. borden en bestek. (Een hapjes buffet is niet maaltijd vervangend) 

 

Hapjes buffet I 

o Gerookte zalm met dillesaus 
o Krabsalade met appel en crème fraise 
o Hollandse haring met gesnipperde ui 
o Salade van tonijn met rode ui, haricot verts, paprika en gekookt eitje  
o Roombrie met walnoten en honing  
o Salade van kip met perzik en ananas  
o Salade van beenham met asperges (seizoen), oude brokkelkaas en mosterd 

vinaigrette 
o Notenpaté met bosvruchten marmelade  
o Filet Americain met saus van pikante uitjes en tomaten 
o Salade met artesjokken, gerookte kalkoen en kerrie roomsaus  
o Diverse broodsoorten met knoflookboter  

 

Prijs: €. 14,75 p.p. 

 

Hapjes buffet II 

Koud 

o Huis gerookte zalm 
o Haring salade  
o Krabsalade 
o Ardenne ham met meloen 
o Gebraden rosbief  
o Kalkoenfilet met mosterd vruchtjes  
o Room- en cranberrypaté met cranberry saus 
o Komkommer- en tomatensalade  
o 3 soorten koude sauzen 
o Minibroodjes met kruidenboter  

 

Warm 

o Mini saté met atjarsalade en kroepoek 
o Gegrilde kipkluifjes met pittige saus  

 
Prijs: €. 19,95 p.p.  
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Hapjes buffet III 

Koud 

o Nieuwe haring met gesnipperde ui 
o Gerookte makreel en forelfilet  
o Krabsalade 
o Rosbief gevuld met limoensalade 
o Gevogelte salade 
o Ardenne ham met meloen  
o Diverse soorten paté  
o Plateau met diverse Europese kaasjes  
o Gevulde eieren 
o Huzaren salade 
o Diverse mini broodjes en broodsoorten 
o Kruidenboter 
o Diverse dipsauzen 

 

Warm 

o Pikante gehaktballetjes in zoetzure saus  
o Gemarineerde spareribs 

 

Prijs: €. 23,50 p.p.  
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CHINEES-/ INDISCH- EN KANTONEES BUFFET 

 
 

Warme gerechten  

o Tjap Tjoy 
Gemengd groente gerecht  

o Babi Pangang 
Mager varkensvlees in gebonden pikante zoetzure saus  

o Foe young hai 
Gebakken ei in pikante tomaten saus  

o Pansit goreng 
Gevulde Indische koekjes/loempiaatjes  

o Daging smoor 
Mals gestoofd rundvlees 

o Varkenshaas szechuan 
Varkenshaas met verse groenten in pikante saus  

o Sambal kai 
Gefileerde kip in sambalsaus 

o Daging roedjak 
Gestoofd rundvlees in pepersaus  

 

Bijgerechten 

o Nasi 
Opgebakken witte rijst met lente ui, ham en ei 

o 2 soorten kroepoek 
o Witte rijst  
o Bami 

De dikke vorm van mie met prei, ham en ei 
 
 
Prijs: €. 22,50 p.p.  
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AMERIKAANS BUFFET 

 

 
o Kruidig gemarineerde spareribs  
o Hotdogs incl. broodjes  
o Gemarineerde kippen vleugels  
o Runder stoof schotel met champignons en zilveruitjes  
o Broodje hamburger 
o Gebakken aardappeltjes met cajun kruiden  

 

Salades & Sauzen  

o Amerikaanse coleslaw  
Witte kool met room, wortel en ei  

o Kartoffel salade  
o Knoflook saus 
o Hot curry saus 
o Cocktail saus  

 
Prijs: €. 22,50 p.p.  
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MEXICAANS BUFFET 

 
Warme gerechten 

o Chorizo mexicano  
Gegrilde pikante worstjes  

o Pinchtos  
Vleesspies in pikante saus  

o Chili Kidney beans 
Bonenschotel  

o Mexican Burrito 
Tortilla gevuld met rundergehakt  

o Arroz verde 
Groene rijst met ui, knoflook, pepers en komijn  

o Spare ribs  
 

Salades, bijgerechten & sausjes  

o Judais Blachas  
Salade van witte bonen en paprika  

o Ensalada mix 
Rijke verse gemengde sla  

o Geroosterde maïskolven 
o Tortilla chips 
o Vers stokbrood 
o Pikante saus met knoflook  
o Tacosaus  

 

Prijs: €. 22,50 p.p.  
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ITALIAANS BUFFET 

 
Warme gerechten  

o Zalm lasagne  
Lasagne van pure rode zalm, tomaat, ui, wortel en paprika  

o Vegetarische kaas lasagne  
Bladerdeeg, kaas en groentemix  

o Vlees lasagne 
Rundvlees, aardappel, broccoli en paprika   

o Tortilini met verse pesto saus  
Gevulde pasta ringetjes met pestosaus  

o Spaghetti Napolitano 
Spaghetti met een saus van groene kruiden en tomaat 

o Penne met kip stroganoff saus  
Penne met een kruidensaus van groene kruiden, tomaten, paprika en champignons  

 

Salades & Sauzen 

o Caprese salade 
Tomaat, mozzarella en basilicumdressing  

o Salade mysta 
Frisse ijsberg salade met tomaat, komkommer en paprika  

o Pasta salade  
Koude groene pasta salade  

o Tonijn salade 
Salade op mayonaise basis met tonijn, tomaat en ei  

o Ciabatta brood 
o Foccacia brood  

 

Prijs: €. 22,50 p.p.  
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GRIEKS BUFFET 

 
Warme gerechten 

o Gyros 
Gegrild varkensvlees 

o Stifado 
Stoofschotel van mals kalfsvlees  

o Kippenbouten met Griekse pasta 
o Bekri- Mezes  

Varkens-/ ossenhaas in feta saus  
o Moussaka 

Laagjes aardappel, aubergine, kaas en bechamelsaus  
o Spetsofai 

Knoflook worst met paprika, ui in tomatensaus  
o Souvlakia 

Spiesjes met gegrild vlees in een citroenmarinade  
o Ratatouille 

Gemengde groente schotel met geraspte feta 
 

Salades & Sauzen 

o Rijke boeren salade 
Rijk gevulde koolsla  

o Griekse salade  
Salade met olijven, fetakaas, tomaat en komkommer  

o Andijvie salade 
Salade met andijvie, olijven en kappertjes  

o Aardappel salade 
o Vers brood 
o Knoflook saus  
o Knoflook boter  

 

Prijs: €. 22,50 p.p.  
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KOUD/WARM BUFFET 

 

 
Koude gerechten 

o Huisgemaakte rundvlees salade omringd met gevulde eitjes  
o Ambachtelijke zalmsalade met verse zalm 
o Waldorf salade  
o Kipkerrie salade met gegrilde kip en frisse rauwkost salade  
o Ardenne ham met meloen  

 

Warme gerechten 

o Mini gehaktballetjes in pikante tomatensaus  
o Verse frites met frietsaus  
o Japanse kipsaté met een pittige saté saus  
o Warme beenham met honing mosterd saus  

  
Bijgerechten  

o Vers afgebakken stokbrood zowel wit als bruin 
o Een assortiment van diverse soorten mini broodjes  
o Huisgemaakte kruidenboter en ambachtelijke roomboter 
o Diverse soorten sauzen  

 

Prijs: €. 22,50 p.p.  
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SPAANS BUFFET 

 
Warme gerechten 

o Albondigas de carne  
Rundergehakt balletjes in tomatensaus  

o Albondigas de cordero 
Lamsgehaktballetjes in sherrysaus  

o Pollo en salsa de ajo 
Kip in knoflooksaus  

o Paella 
Gele rijst, garnalen, mosselen en zeevruchten 

o Visschotel 
Visschotel van zalm, forel, garnalen en sardientjes  

 

Bijgerechten  

o Diverse soorten vleeswaren en rauwkost 
o Tapenade en olijven 
o Diverse soorten brood en kruidenboter  

 

Prijs: €. 22,50 p.p.  
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TURKS BUFFET 

 
o Döner schotel  

Reepjes gekruid lamsvlees van de grill 
o Sis kebab  

Gekruid lamsvlees aan spiesen 
o Kip sjasliek  

Spies van kip, paprika en ui 
o Lamskoteletten 
o Gekruide en gebakken aardappelen 
o Rijst 
o Diverse salades op basis van kip  
o Gemengde luxe sla  

Salade van gemengde sla, tonijn en olijven 
o Antalya salade  

IJsbergsla met tomaat, komkommer, augurken, ei, wortelen en dressing 
o Turks brood 
o Luchtige knoflooksaus 
o Whiskysaus 

 
Prijs: €. 22,50 p.p.  
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SATE BUFFET 
 

 

Warme gerechten  

o 2 stokjes Japanse kipsaté met pittige satésaus  
o Frites met frietsaus  

 

Koude gerechten 

o Huzarensalade  
o Rundvleessalade 

 

Bijgerechten 

o Kroepoek 
o Afgebakken brood zowel wit als bruin 
o Assortiment van diverse soorten mini broodjes  
o Huisgemaakte kruidenboter en roomboter  
o Diverse soorten sausjes  

 
Prijs: €. 14,95 p.p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SNACK BUFFET 

 
Frites 

o Onbeperkt frites  
 

Snacks 

o (broodje) kroket  
o (broodje) frikandel 
o (broodje) kaassoufflé  
o (broodje) hamburger 

 

Diverse  

o Mayonaise  
o Ketchup  
o Curry 
o Saté saus  

 

Prijs: €. 11,95 p.p.  
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STAMPPOT BUFFET 
 

Warme gerechten 

o Zuurkool 
o Boerenkool 

Aardappels, boerenkool en spekjes  
o Hutspot 

Traditionele stamppot met wortel, ui en aardappel 
o Stamppot andijvie  

Stamppot van andijvie, aardappel en spekjes  
o Rookworst 
o Balletjes gehakt  

 

Bijgerechten 

o Piccalilly 
Ingelegde groente 

o Diverse soorten rauwkost 
o Jus  

 

Prijs: €. 17,95 p.p.  
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BUFFET DEGAS 

 
Koude gerechten 

o Carpaccio van weiderund afgemaakt met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en 
pestodressing 

o Pittige meloensalade van watermeloen, Galia meloen en honingmeloen geserveerd 
met munt  

o Tonijnsalade met variatie van bosui, kappertjes, paprika en zongedroogde tomaatjes 
o Salade van zoetzure wortel, komkommer en gerookte kalkoenborst 
o Ardenne ham met aceto witlof afgemaakt met mandarijntjes  

 

Warme gerechten 

o Pikante gehaktballetjes met een pittige tomaten chutney 
o Gemarineerde saté van kip met pindasaus 
o Runderschotel stroganoff  
o Varkenshaas medaillons geserveerd met groene pepersaus  

 

Bijgerechten   

o Aardappelen in een jasje van tijm en rozemarijn uit de oven 
o Gemarineerde noedels  

 

Dit wordt begeleidt door aardappelsalade, vleessalade, oven verse broodsoorten met 

kruidenboter en pesto tapenade. 

 

Prijs: €. 25,95 p.p.  
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BUFFET DALI 
Salades 

o Salade van gegrild gevogelte met een frambozendressing afgemaakt met 
pijnboompitjes  

o Salade van tonijn, haricot verts, aardappel met een dressing van olijfolie  
o Salade van vleestomaat, ei, komkommer, Parmezaanse kaas en croutons  
o Salade van pasta schelpjes met kip afgemaakt met een lichte kerrie saus  
 

Trilogie van vis 

o Gerookte zalm met crème fraise en gehakte bieslook 
o Hollandse haring met gesnipperde ui 
o Scampi’s bereid in een knoflookolie  

  
Trilogie van vlees 

o Ardenne ham met meloen 
o Rosbief met grove pepers  
o Gerookte kalkoenrollade met sinaasappel partjes  

 

Dit wordt begeleid door verschillende koude sauzen oven vers mediterrane broodsoorten, 

kruidenboter en olijven tapenade. 

 

Warme gerechten 

o Saté ayam met pinda saus  
o Spareribs met een oosterse ketjapmarinade 
o Gegratineerde visschotel op Italiaanse wijze  

 

Bijgerechten  

o Rijst 
o Oosterse noedels  
o aardappel schotel gegratineerd in de oven 

 

Prijs: €. 24,95 p.p.  
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TAPAS BUFFET 

 
o Gevulde roosjes van salami en monchou 
o Spiesje van garnalen en cocktailtomaatjes met een milde chili saus  
o Diverse gedroogde Catalaanse worst met gerookte ham soorten 
o Dadels met roomkaas en omwikkeld met spek 
o Gemarineerde olijven 
o Gedroogde tomaatjes in kruiden olie 
o Spaanse rijstsalade met saffraan, garnaaltjes en venusschelpen 
o Gemarineerde kippenpoten 
o Kleine Spaanse gehaktballetjes in salsa saus  
o Spaanse aardappeltaart 
o Gekruid spiesje met kip 
o In verse kruidenboter gebakken mosselen 

 

Geserveerd met: 

o Ambachtelijk brood 
o Tapenade 
o Spaanse kruidenboter 
o Ayoli en tortilla chips 

 

Prijs: €. 24,95 p.p.  
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BUFFET ITALIA 

 
Koude gerechten 

o Ciabatta brood met tapenade van groene olijven, tapenade van zongedroogde 
tomaten en kruidenboter 

o Parma ham met Galia meloen 
o Carpaccio met pijnboompitjes en pestodressing  
o Diverse Italiaanse kaas- en worstsoorten. Zoals gorgonzola, mozzarella, salami, 

Parmaham en Mortadella 
 

Warme (voor) gerechten 

o Champignons in een knoflook saus  
 

Warme gerechten 

o Verse tagliatelle met een bolognesesaus  
o Varkenshaas in een saus van champignons en paprika en room 
o Witvismootjes in limoensaus 
o Stukjes aubergine, courgette, paprika en rode ui in een tomaten basilicumsaus  

 
Koude (bij) gerechten  

o Zomer salade; salade met een dressing van wijnazijn met daarbij vers seizoensfruit 
zoals ananas, meloen, banaan en witte druiven 

o Caprese salade; met tomaten, oregano, mozzarella, pesto en olijfolie  
 

Prijs: €. 27,95 p.p.  
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BUFFET THEATER 

 
Vispallet 

o Salade van rivierkreeftjes  
o Gerookte zalm met dillesaus  
o Terrine van krab en snoekbaars  
o Salade van tonijn afgemaakt met een romige bieslook dressing  

 
Vleespallet 

o Rundercarpaccio met een pestodressing en bieslook 
o Ardenne ham met meloen 
o Kipsalade van pasta met een frisse dressing  
o Salade van artisjokken met vleesreepjes en een kerrieroomsaus  

 
Bijgerechten 

o Aardappelsalade met basilicumroom en bieslook  
o Diverse salades met garnituur van komkommer, tomaat, paprika, ei, taugé en olijven 
o Remoulade saus, cocktailsaus en kerrie saus 
o Diverse broodsoorten  

 

Warme compositie  

o Saté ayam met atjarsalade en kroepoek 
o Ossenhaasreepjes met taugé en champignons in een teriyakisaus gepresenteerd  
o Canadese warme achterham met een honing tijm saus  
o Franse visschotel met bearnaisesaus  
o Gebakken rijst met groenten garnituren 
o Gegratineerde aardappelschotel in roomsaus   

 

Prijs: €. 29,95 p.p.  
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BUFFET WINTER 

 
Koude gerechten 

o Gerookte vissalade met zalm, markreel en Hollandse garnaaltjes 
o Dun gesneden zalm met avocado en gekonfijte uitjes  
o Herten carpaccio met reductie van rode port, gebruineerde pistache en blauwe 

bessen 
o Gerookte Ganda ham met frisse salade van zuurkool  
o Klassieke waldorf salade met appel, gerookte kip en walnoten 
o Frisse witlofsalade met mandarijn partjes  
o Mesclun salade met mozzarella, gegrilde groenten en afgemaakt met kruidige olie 

 

Warme gerechten 

o Gestoomde parelhoen met geroosterde bospeen en dragonsaus 
o Traag bereide kalfssukade met een saus van porto en rozemarijn  
o Gepocheerde zeewolfhaasje met champagne saus  
o Gebakken scampi met kruidenolie en knoflook 
o Stamppot hete bliksem met rookworst 
o Stamppot paksoi met zongedroogde tomaatjes en gefrituurde kipblokjes 
o Gestoomde kruidige rijst 
o Prak aardappels met roomboter 

 

De Saladetuin 

o Diverse heerlijke salades met o.a. pasta, diverse gegrilde groenten, diverse 
rauwkostsoorten, spekjes, kaas, eitjes, diverse sauzen en dressings 
 

Bijgerechten  

o Boerenbrood soorten 
o Diverse dipsauzen 
o Zeezout roomboter 
o Olijfolie en balsamico, koude sauzen, piccalilly 
o Krokante spekjes 
o Mosterd 
o Zilver uitjes  

 

Prijs: €. 34,95 p.p.  
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BUFFET PICASSO 

 
Vispalet 

o Terrine van gerookte zalm en heilbot met een dille-mosterd saus  
o Bonbon van krabsalade en makreel, geserveerd met een saus gemaakt van citroen 

grappa. 
o Gepocheerde zalm in combinatie met beekforel en afgemaakt met Hollandse 

garnalen 
o Salade van tonijn met kappertjes en frisse dressing  
o Salade van rivierkreeftjes en een schijfje limoen 
o Verse Hollandse haring met gesnipperde ui 

 
Vleespalet 

o Salade van beenham met peer, paprika en wortel 
o Gerookte kalkoen met salade van munt 
o Salade van dungesneden kalfsvlees met kerriemayonaise 
o Griekse komkommersalade met pittige varkensfricandeau 
o Salade van spekjes, boontjes en artisjokbodems 
o Kleurenpallet met rosbief, Serano ham, gerookte kip, en peperpaté afgemaakt door 

rood fruit 
 

Toevoegingen 

o Aardappelsalade met krullen van gebakken spek 
o Rundvleesschotel met appel en augurk 
o Diverse salades met garnituur van komkommer, tomaat, paprika, ei, taugé en olijven 
o Remouladesaus, ravigot saus en dragonsaus  
o Diverse broodsoorten en kruidenboter  

 
Warme composities 

o Canadese warme achterham met een jus van paddenstoelen en lente uitjes  
o Ossenhaasreepjes met een ketjapsaus 
o Gepocheerde zeewolfhaasjes in champagne saus 
o Verse gamba’s met knoflook olie 
o Gegratineerde aardappelschotel, rijst en noedels  

 

Prijs: €. 37,95 p.p.  
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BUFFET MEDITERRANE 

 
Koude gerechten 

o Carpaccio van rundvlees met Zuiderse dressing en Parmezaanse kaas 
o Gemarineerde zalm met hazelnootolie en bieslook 
o Salade Caprese; tomaat, mozzarella en basilicum 
o Griekse salade; salade van tomaat, komkommer, ui, fetakaas en zwarte olijven 
o Verse pasta salade met pesto en pijnboompitjes  

 
Soep 

o Zuiderse vissoep met rouille en lookcroutons  
 

Warme gerechten 

o Rapé à la Marinara, staartviswangetjes met garnaal en amandelen 
o Escaldums, parelhoenfilet met sherry, olijven en amandelen 
o Italiaanse kipcurry 
o Risottorijst met zongedroogde tomaten en pecorino 
o Speenvarken met honing tijm saus 

 
Dessert 

o Tiramisu; Italiaanse topper met mascarpone en koffielikeur  
o Bavarois van aardbeien en munt  
o Cassata; Siciliaanse ijstaart met ricotta & vers fruit 

 

Prijs: €. 39,95 p.p.  
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BUFFET MONDRIAAN 

 
Voorgerechten  

o Gemarineerde Schotse zalm met dille en crème fraîche  
o Tonijnsalade met zilveruitjes, olijven, cherry tomaatjes en komkommer  
o Pasta salade met gevogelte  
o Serano ham en Ardenne ham met meloen en vruchten chutney  
o Courgette salade met tomaat, komkommer, selderij en pesto dressing  
o Terrine van snoekbaars en krab met een mosterd- dille dressing 
o Griekse salade met geitenkaas en artisjokken 
o Carpaccio van runderhaas en croutons, spekjes en oude kaas 

 

De voorgerechten worden geserveerd met verschillende sauzen en dressings  
 

Soepen 

o Franse uien soep 
o Romige kreeftensoep 

 
De soepen worden geserveerd met croutons en kaas 
 

Warme gerechten 

o Gegratineerde visschotel met zalm, snoekbaars en rivierkreeftjes geserveerd in 
kruidenroomsaus met groene pasta 

o Thaise curry met gesmoorde groente met rijst 
o Runderhaas geserveerd met klassieke port saus  
o Gegratineerde aardappelen met haricot verts, spekjes en sjalotjes  

 

Dessert 

o Verrassend grand dessert op bord (creatie van de kok) 
 

Prijs: €. 39,95 p.p.  
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BBQ I 

 
Vlees 

o Spies kipsaté 
o BBQ worst 
o Runder burger  
o Gemarineerde speklap 

 
Salades 

o Komkommer salade in roomsaus met dille 
o Tomatensalade 
o Pasta salade  
o Witte koolsalade met walnoten 
o Rundvleessalade met gehakte bieslook 
o Aardappelsalade met pijnboompitten 
o Galia meloen salade  

 

Sauzen  

o Saté saus  
o Kerriesaus 
o Knoflooksaus 
o Chilisaus 

 

Prijs: €. 21,50 p.p.  
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BBQ II 

 
Vlees & Vis  

o Gemarineerde kipfilet  
o Hawaï spies van kalkoen 
o Gemarineerd biefstukje 
o Runder burger  
o Scampi’s  

 

Salades 

o Komkommer salade in roomsaus met dille 
o Tomatensalade 
o Pasta salade  
o Witte koolsalade met walnoten 
o Rundvleessalade met gehakte bieslook 
o Aardappelsalade met pijnboompitten 
o Galia meloen salade  

 
Sauzen 

o Saté saus  
o Kerriesaus 
o Knoflooksaus 
o Chilisaus 

 

Prijs: €. 23,50 p.p.  
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BBQ DE LUXE 

 
Vlees & Vis  

o Kalfsmuis gemarineerde met Provençaalse kruiden 
o Zalmfilet met zeezout kruiden 
o Hollandse lams rack 
o Runderhaas met soja marinade   
o Grote tijger garnalen 
o Victoria baars met tomaten kruidensaus  

 

Bijgerechten 

o Gepofte groente spies 
o Aardappelsalade van ratte aardappel met mosterd 
o Caprese salade van pomodori, rucola en buffelmozzarella 
o Cowlsla met witte kool, wortel en komijn 
o Caesar salade met romeinse sla, croutons, spekjes en knoflook dressing 
o Diverse sauzen en vinaigrettes  
o Brood en kruidenboter  

 

Prijs: €. 41,95 p.p.  
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BRAZILIAANSE BBQ 
Duur 3 / 4 uur  

 

Entrée  

o Diverse broodsoorten 
o Aubergine/knoflook dipsaus  
o Braziliaanse dipsaus  
o Knoflook saus 
o Druiven 
o Kaasplateau  

 
Salades 

o Rode sla met rucola, tomaat, mozzarella en basilicum  
o Gemengde sla van groene en rode sla, tomaat appel, rucola ui en paprika  

 
Groenten 

o Gegrilde aubergine  
o Diverse gegrilde groenten 

 
Vlees 

o Churraso Chaúcho  
o Varkenshaas (Lombinho) 
o Lamsvlees (ovelinho) 
o Buikspek 
o Spare ribs (costela de porco) 
o Kipfilet omrolt met bacon  

 

Dessert  

o Gebakken banaan van de BBQ met verschillende kleine dessertjes 
 

Prijs: €. 39,50 p.p.  
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MAROKKAANS BUFFET 

 
Warme gerechten 

o t’bikha; drumsticks met pompoen, wortel en kikkererwten  
o Ojja; Gehakt balletjes (rundvlees) met tomatensaus en gepocheerd ei  
o Lamsvleesschotel met kurkuma, kerrie en koriander 
o Kefta (deegkoekje) van witvis filet 
o Rundvleesschotel met pompoen en sjalotjes  

 
Alle gerechten worden geserveerd met couscous en humus  
 

Koude bijgerechten 

o Courgette salade  
o Tomaten/geitenkaas salade  
o Salade van kikkererwten 
o Salade Rabat; met ui, appel, citroen, appel, tomaten en meer 

 

Dessert 

o Marokkaanse baklava 
o Thee met munt en rozenblaadjes  

 

Prijs: €. 24,95 p.p.  
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KIDS 
 

De Flamingo 

o Klein bordje gebonden tomatensoep met gehaktballetjes 
o Bordje frites met mini snacks, frisse salade, appelmoes en mayonaise  
o Kinderijsje  

 

De Cactus 

o Klein kopje gebonden tomaten soep met gehaktballetjes  
o Pannenkoek met stroop, poedersuiker of Nutella 
o Kinderijsje  

 

De Orchidee 

o Klein kopje groentesoep 
o Macaroni Bolognese  
o Kinderijsje  

 

De Palm  

o Klein kopje groentesoep 
o Pizza Margarita (punt) 
o Kinderijsje  

Prijs per menu p.p. € 14,95 

 

Kindersnacks  

o Snoepzakje      €. 3,50 p/s  
o Fruitspiesjes      €. 2,50 p/s 
o Zakje chips      €. 1,50 p/s 
o Ranja per glas      €. 1,00 p/s  
o Ranja per kan      €. 4,50 p/s  
o Candy bar     € 50,00 per dagdeel  
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TOETJES EN TOETJES BUFFETTEN 

 
Onze toetjes buffetten zijn een feestelijke en vooral smakelijke afsluiting van de maaltijd. 

Omdat het een buffet is, is het de bedoeling dat uw gasten verschillende keren langs lopen 

om de diverse lekkernijen te proeven.  

 

Dessert buffet  

o Verschillende soorten bavarois  
o Verschillende soorten parfaits  
o Verse vruchten 
o Slagroom 
o Verschillende smaken ijs  

 

Prijs: €. 7,95 p.p.  

 
IJsbuffet 

o Grote ijstaart  
o Verse fruitsalade 
o Vanille saus  
o Slagroom  

 

Prijs: €. 9,95 p.p.  

 

Grande ijsbuffet 

o Geflambeerde warme kersen 
o Luxe ijstaartjes 
o Luxe taartjes 
o Fruit bavarois 
o Verse fruitsalade  
o Chocolade-/ en vruchtensaus  
o Slagroom  

 

Prijs: €. 12,95 p.p.  

 
Alle bovenstaande buffetten worden verzorgd met borden/bestek en warmhoud apparatuur. 
En u kunt alles vuil retourneren. 
Alle buffetten kunnen wij verzorgen vanaf 20 personen  
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DRANKEN 

 
Bij Veenendaal Horeca Totaal B.V. wordt er uitsluitend gewerkt met vakbekwaam personeel 

die er mede zorg voor dragen dat uw feestelijke aangelegenheid uitstekend verzorgd wordt. 

Bij alle feesten en partijen wordt het gehele team aangestuurd door één van onze 

partymanagers. U heeft de keuze uit: 

 

o Drankenpakket 
o Dranken op nacalculatie  

 

Drankenpakket 

 
Assortiment 

o Bier (Amstel) 
o Wijn 
o Diverse soorten frisdrank  
o Vruchtensappen  

 
Inbegrepen 

o Professionele bar compleet met koeling, tapsysteem en spoelbak 
o Glaswerk en overige barbenodigdheden 
o Drankenpakket is op basis van onbeperkt gebruik 
o Personeel vanaf 25 personen 

 
Prijs: €. 5,95 p.p. per uur    
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Dranken op nacalculatie  

 

Assortiment  

o Rode wijn/Witte wijn 
o Rosé 
o Bier 
o Diverse soorten frisdrank  

 
Prijzen 

o Rode/witte wijn     €.   8,95 per fles 
o Rosé      €.   8,95 per fles 
o Spa/frisdrank     €.   2,95 per fles 

 

o Bier (Amstel)     €.   1,75 per flesje  
o Bier (Amstel)  20/30/50 liter fust  €    3,95 per liter 
o Bier 0.0%      €.   1,75 per flesje  
o Radler (ook 0.0%)    €.   1,75 per flesje  

    

Betreft het bier kunt u een keuze maken. 

Let wel, voor ieder product wat aangebroken is zullen wij volledig aan u door berekenen. 

 

Dranken worden berekend op basis van nacalculatie 

Bij de dranken op nacalculatie dient u bar, tap, glaswerk, koeling en overige 

barbenodigdheden los te bestellen. 

 

Benodigdheden 

o Bar/tap incl. spoelbak    €. 70,00 
o flessenkoelkast     €. 40,00 
o Wijn glazen      €.   0,30 p/s   
o Bierglazen      €.   0,24 p/s 
o Longdrinkglazen      €.   0,24 p/s  
o Personeel (per p.p. per uur)    €.  34,50  
 

*Alle bedragen zijn op basis van schoon retour en excl. BTW 
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BEDRIJFSFEESTEN 
 

Business & Bitterballen 

Met het All- inclusieve bedrijfsfeest “Business & Bitterballen” bent u verzekerd van een 

topfeest voor uw personeel. Een paar lekkere bitterballen en een drankje. Wie lust dat nou 

niet? Bij de All- inclusieve personeelsfeesten van Veenendaal Catering & Partyverhuur weet 

u precies waar u aan toe bent. 

 

Het Business & Bitterballen arrangement 

o Ontvangst glaasje prosecco 
o 3x overheerlijke Van Dobben bitterballen 
o 3 uur Hollands gedistilleerde dranken 
o Wijnvaten als statafels  
o Nootjes/zoutjes op tafel 
o Per 25 gasten 1 persoon personeel 

 

Prijs: €. 19,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten). 

*Minimaal te verzorgen voor 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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Bedrijfsfeest lounge  

Met ons lounge bedrijfsfeest bent u verzekerd van een topfeest voor u en uw personeel. 

 

Bij de All- inclusieve personeelsfeesten van Veenendaal Catering & Partyverhuur weet u 

precies waar u aan toe bent. Wij zorgen dat u en uw personeel zich als een ware celebrity 

voelt u bij ons lounge arrangement.  

 

Het Lounge arrangement 

o Feestelijk ontvangst met een glaasje prosecco 
o 2 rondes amuse hapjes 
o 4 uur onbeperkt Hollandse bar  
o Lounge bar 
o Trendy spots en planten 
o Nootjes/ zoutjes  
o Per 25 gasten 1 persoon personeel 

 

Prijs: €. 29,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW  

 

 

Soul personeelsfeest  

Met onze All- inclusieve personeelsfeesten bent u verzekerd van een topfeest. Om er een 

leuke draai aan te geven bieden wij u een soul thema aan.  

 

Het Soul arrangement 

o Ontvangt met een cocktail 
o Per 25 gasten 1 persoon personeel 
o 3x warme bittergarnituur hapjes 
o 4 uur lang onbeperkte Hollandse bar  
o Spots, planten en vuurpotten 
o Nootjes/zoutjes 

 

Prijs: €. 27,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW  
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Hollands feest  

Met ons Hollands bedrijfsfeest bent u verzekerd van een topfeest voor u en uw personeel. 

Wij kunnen een oer- Hollands feest verzorgen op uw eigen locatie. 

 

Het Hollandse bedrijfsfeest 

o Rode loper en vuurpotten bij ontvangst 
o Oranjebitter als ontvangst drankje 
o Per 25 gasten 1 persoon personeel 
o Statafels  
o 3 warme hapjes (bittergarnituur) 
o 2 ronde kaas/worst 
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o Lantaarns en planten als decoratie  
o Nootjes/zoutjes op tafel 

 

Prijs: €. 34,95 p.p. 

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW  

 

 

Proeverij  

Zijn u en uw gasten fijnproevers? Met onze proeverij en catering op maat verwent u niet 

alleen uw medewerkers maar ook uzelf! Onbeperkte drank, professionele bediening en 

overheerlijk eten. Dan bent u bij Veenendaal Catering en Partyverhuur aan het juiste adres! 

 

Met ons proeverij arrangement zult u verzekerd zijn van een personeelsfeest met klasse. 

 

Het Proeverij arrangement 

o Ontvangst prosecco 
o 5 gangen Walking diner  
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o Decor, planten, licht, meubilair & bar 
o Geluids set  
o Per 25 gasten 1 persoon personeel 

 
Prijs: €. 54,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW  
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Super all-inclusive  

All- inclusieve feest geven met alles erop en eraan. Onbeperkte dranken, koud/warm buffet, 

rode loper met prosecco. Alles is mogelijk met dit arrangement. 

 

Door onze jarenlange ervaring weten wij wat er nodig is om uw bedrijfsfeest tot een succes 

te maken. Een super avondje uit met heerlijk eten & drinken. Bij Veenendaal catering & 

partyverhuur bent u op het juiste adres voor een geslaagd personeelsfeest.  

 

 

Super All- inclusieve bedrijfsfeest 

o Rode loper met vuurpotten bij binnenkomst 
o Feestelijk ontvangst met een glaasje prosecco 
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o Incl. bar, glaswerk, en bar benodigdheden 
o Koud/warm buffet 
o Grand dessert op bord  
o Meubilair & licht  
o Geluids set  
o Per 50 gasten 2 persoon personeel 

 

Prijs: €. 59,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW  
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THEMAFEESTEN 
 

White party  

Uw gasten worden vanaf het begin tot aan het einde op verrassende wijze geamuseerd op 

uw eigen White Party.  

 

Strak, modern en wit zijn terugkerende elementen op dit waanzinnige themafeest.  

 

All- inclusieve White party arrangement 

o Ontvangst cocktail 
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar  
o LED bar, spots en decoratie planten 
o Nootjes/zoutjes op tafel  
o Per 50 gasten 2 persoon personeel 

 

Prijs: €. 27,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

James Bond  

Wie kent hem niet? James Bond 007. ‘s werelds bekendste geheim agent. Het James Bond 

themafeest begint al op de rode loper. Een geheim agent aan de deur verwelkomt uw 

gasten met een Wodka Martini of prosecco. Op de achtergrond klinkt de muziek “You only 

live twice”  

 

The name is Bond. James Bond arrangement 

o Feestelijk ontvangst door James Bond met een glaasje Wodka Martini of prosecco  
o Rode loper met vuurpotten  
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o Mini broodjes, tapenade en olijven op tafel 
o 1 casino tafel naar keus incl. croupier kosten € 420,- 

 

Prijs: €. 29,95 p.p. + € 420,00 per casino tafel + croupier 

 

*Extra casino tafel vanaf €. 200,00 p/s excl. croupier  

*Extra croupier vanaf €. 60,00 p.p. per uur  

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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Casino Las Vegas party 

De rode loper is uitgerold, uw gasten worden in stijl ontvangen. Het feest begint met een 

glaasje prosecco. Professionele casinotafels en croupiers heten u en uw gasten welkom op 

uw Casino Las Vegas Party in de wereld van roulette, poker, black jack & meer. 

 

De speeltafels draaien op volle toeren. Neem een kijkje bij de diverse spellen. Ervaar de 

spanning op deze onvergetelijke Casino Las Vegas Party en geniet van gezellig borrelen & 

luxe hapjes.  

 

All- inclusieve Casino Las Vegas Party 

o Ontvangst rode loper en een glaasje prosecco 
o 4 uur onbeperkt Hollandse bar  
o Tafels, stoelen en decoratie.  

Alles wordt verzorgd in casino stijl 
o 1 casino tafel met croupier kosten € 420,00 

 

Prijs: €. 24.95 p.p. +€ 420,00 casino tafel + croupier 

 

*Extra casino tafel vanaf €. 200,00 p/s excl. croupier  

*Extra croupier vanaf €. 60,00 p.p. per uur  

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

Spaanse party  

Tijd voor een heerlijke Spaanse tapas en wijnen. Sangria, wijntonnen en tapas? Liefhebbers 

van de Spaanse lekkernijen gaat uit hun bol tijden een All- inclusieve Spaanse Party. Uw 

gasten worden op de rode loper ontvangen door een heerlijk glaasje sangria. 

 

Weer of geen weer, het zomer gevoel komt weer helemaal terug op het Spaanse feest.  

 

o Ontvangst rode loper en een glaasje Sangria 
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o 3x heerlijke Spaanse tapas hapjes  
o Wijntonnen, bloemen en planten als decoratie 

 

Prijs: €. 29,95 p.p.  

 

*Optioneel Spaanse muziek live act, cocktailbar, sound like Julio Iglesias  

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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Skihut  

Jetz geths los!! Een feest vol gezelligheid, geweldige muziek en winterse genoegens op uw 

skihut themafeest. Uw gasten worden verwelkomt met een glaasje Jägermeister 

 

Een waanzinnige avond voor echte feestvierders. uw gasten zullen niet lang stil kunnen 

zitten en de dansvloer staat 4 uur lang lekker vol. Iedereen geniet van verschillende 

lekkernijen. Met een DJ zal het een feest worden om uit je dak te gaan. 

 

All- inclusieve Skihut themafeest 

 

o Feestelijk ontvangst doormiddel van een shotje Jägermeister  
o 4 uur onbeperkte Hollandse bar 
o 3x warme hapjes p.p. (Bittergarnituur) 
o Meubilair in stijl  

 

Prijs: €. 29,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 50 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

 

THUISFEESTEN 
 

Budget borrel  

Goedkope borrel geven? Je kan de borrel zelf invullen naar wens. Met een budget borrel in 

Amersfoort of omgeving kan dit al vanaf 19,95 p.p. In een tent van 6x3 kunt u 2 uur lang 

onbeperkt borrelen. 

 

Met een low budget kun je zo toch een gezellige borrel geven. De Budget Borrel is incl. een 

bar, koeling & glaswerk.  

 

o Budget Borrel (vanaf 2 uur) 
o 2 uur onbeperkte Hollandse bar 
o 2x koud bittergarnituur p.p. 
o Statafels met nootjes/zoutjes  
o Partytent 6x3  
o Bar, koeling & glaswerk 

 

*Minimale afname €. 250,00  

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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Bier & Bitterballen  

Lekker eten & drinken maken al onze feesten compleet, maar geen feestje is af zonder bier 

& bitterballen. Dit gaat hand in hand. Geniet 3 uur lang onder parasols of een partytent van 

het bier & bitterballen arrangement. En wilt u eigen muziek mee brengen dat kan! 

 

Bier & Bitterballen arrangement  

o 3 luxe parasols of partytent naar keuze 
o 4x Van Dobben bitterbal p.p.  
o 3 uur onbeperkt bier, wijn & fris 
o Bar met toebehoren 
o 1 statafel per 8 personen 
o 1 persoon personeel bij 25 personen 
o Geluidsset met USB aansluiting voor uw eigen muziek 

 

Prijs: €. 24,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

Hermoso Jardin Espanol  

Wij geven u een warm welkom op het Hermoso Jardin Espanol Tuinfeest. De avond begint 

met een glaasje Sangria. De sfeer wordt gezet door fraaie aankleding, overheerlijke 

Spaanse tapas hapjes en wijnen.  

 

Hermoso Jardin Espanol arrangement 

o Ontvangst met een glaasje Sangria  
o 4x Spaanse tapas hapjes p.p.  
o Wijntonnen, lantaarns, parasols & rotanbar ter decoratie 
o Mini broodjes, tapenade en olijven op tafel 
o 1 persoon personeel per 25 personen 
o 4 uur Spaanse wijnen, wit en rood 

 

Prijs: €. 27,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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Tropical Garden party  

Stelt u zich eens voor, witte standen, palmbomen, parasols & flamingo’s en een tropische 

cocktail bar met Mojito en Piña Colada. U en uw gasten worden bij binnenkomst ontvangen 

met een heerlijke cocktail. Een avondje vakantie in een tropisch tintje.  

 

Bij een Tropical Garden party hoort natuurlijk ook tropical paradise kleding met 

bloemenprints, slippers, korte fleurige broeken en jurkjes. Dus haal uw kledingkast 

overhoop, want dit belooft een zwoele avond te worden, vol swingende basis en tropische 

verrassingen.  

 

o Ontvangst cocktail vanuit ons Tropische Cocktail bar. Keuze uit Mojito of Piña Colada. 
o 1 persoon personeel vanaf 25 personen 
o Olietonnen, parasols, palmbomen en flamingo’s als decoratie 
o Mini broodjes, tapenade en olijven op tafel 
o 3 uur onbeperkte Hollandse bar 

 

Prijs: €. 27,95 p.p.  

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 4 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

Oud- Hollands tuinfeest  

De klanten van Frans Bauer en André Hazes mogen niet ontbreken op uw Oud- Hollandse 

tuinfeest. Uw gasten worden ontvangen met een koffie tafel en oer-Hollands gebak. 

 

Als je aan Holland denkt, dan denk je aan gezelligheid. Na de koffie is er binnenlands 

gedistilleerde dranken, warme en koude bittergarnituren en als late night snack een 

puntzakje friet met mayonaise. Een avond vol oer- Hollandse gezelligheid. 

 

o Ontvangst koffietafel met oer- Hollands gesorteerd gebak 
o 2x warme bittergarnituur hapjes p.p.  
o 2x koude bittergarnituur hapjes p.p.  
o Puntzakje frites met mayonaise p.p.  
o Statafels met stretch rokken (kleur naar keuze) 
o 1 persoon personeel per 25 personen 
o 4 uur onbeperkt drank(Hollandse bar) 

 

Prijs: €. 32,95 p.p.  
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Italiaans feest  

Maak van uw tuin een waar Italiaans paradijs. Wat een sfeer, gezelligheid en wat hebben wij 

heerlijk gegeten en gedronken. Niet voor niets hebben de Italianen ‘La dolce vita’ (het zoete 

leven) uitgevonden.  

 

Italianen houden van zien en gezien worden, dus zorg dat je er goed uitziet op Italiaans 

feest. En dames, schrik niet van de Italiaanse blikken die de mannen je toewerpen, geniet 

van hun aandacht. La famiglia, voetbal, eten en wijn zijn onderwerpen waar graag over 

gesproken wordt tijdens een Italiaans feest. Buon divertimento!  

 

Italiaans (tuin)feest 

o Italiaans buffet 
o 2x Italiaanse hapjes  
o 3 uur diverse Italiaanse wijnen 
o 1 persoon personeel vanaf 25 personen 
o Mini broodjes, tapenade en olijven op tafel 
o IJscowagen met Italiaans ijs 

 

Prijs: €. 39,95 p.p.  

 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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All-inclusief buurtborrel  

Een buurtborrel of buurtfeest organiseren? Onder het genot van een hapje en een drankje 

kunt u samen gezellig genieten. 

 

Een feest is pas compleet als iedereen het naar z’n zin heeft. Onze buurtborrel/buurtfeest is 

een perfecte gelegenheid om uw buren wat beter te leren kennen.  

 

Buurtborrel 

o Ontvangst met prosecco 
o Bar, koeling & glaswerk 
o 3x warme hapjes p.p.  
o 4 uur Onbeperkte Hollandse bar  
o BBQ buffet 
o Nootjes/ zoutjes op tafel 
o Stokbrood met kruidenboter en tapenade op tafel 
o Zweedse sets als meubilair 
o 1 persoon personeel per 25 personen 

 

Prijs: €. 49,95 p.p.  

 

 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBntT5mIbLAhWCuBQKHSx-DxsQjRwIBw&url=http://baangeesteren.nl/buffet/hapjesbuffet/&psig=AFQjCNEvU-7jQCfmfgPxA2CxgHpMURq9EA&ust=1456052639441525
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1ZyamYbLAhWCTBQKHR6rAgUQjRwIBw&url=http://hosteldeals.nl/food-drinks/the-hague/prosecco-tasting-tour/prosecco-1/&psig=AFQjCNGG5pxk2SNvkJPTf9N8bIIr5OMBRA&ust=1456052710117719


 
    
 

  Veenendaal Horeca Totaal B.V. 
  Euroweg 41  
  3825 HA Amersfoort 
       033 – 4768 459 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW 

BANQUETING MAP | VEENENDAAL HORECA TOTAAL B.V. 

 

 

 

54 

 

 

 

Casino Royale  

De chique rode loper brengt u naar een party tent. Waar u een waar gokparadijs treft. De 

bubbels zijn ingeschonken. Onze professionele croupiers leidt de avond tot een groot 

succes. Spelen op even of oneven, rood of zwart het kan allemaal op uw Casino Royale 

feest. 

 

Beleef een onvergetelijke Casino Royale avond en geniet van de exclusieve stijl van het 

casino en spannende karakter van het casino spel. U kunt van hartenlust gokken met uw 

eigen dollars aan de tafels.  

 

Casino Royale arrangement 

o Rode loper met afscheidingspaaltjes 
o 1 casino tafel naar keuze incl. benodigdheden á € 420,00 
o Lakei bij ontvangst  
o Walking diner 
o Dollar biljetten met uw eigen logo 
o Casino decor 
o Hollandse drankenpakket gedurende 4 uur 
o Koeling, bar & glaswerk  
o Meubilair  
o 2x party tenten 
o 1 persoon personeel per 25 gasten 
o 3 warme hapjes p.p. 

 

Prijs: €. 69,95 p.p. 

 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 
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BRUILOFTEN 
 

Budget bruiloft   

Je bruiloft moet natuurlijk een van de mooiste dagen uit je leven worden. Onze Budget 

bruiloft combineert kwaliteit en betaalbaarheid met elkaar. Een geweldig bruiloftsfeest voor 

een hele aantrekkelijke prijs met alle aandacht naar u en uw geliefde.  

 

Met het concept weet u precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. 

 

Budget Bruiloft  

o Ontvangst koffie/thee 
o Witte bar & wit gerokte statafels 
o 3 uur onbeperkte Hollandse bar  
o Fantastische bruiloft naar keuze (incl. service/bestek) 
o Geluids set (u regelt zelf de muziek) 

 

Prijs: €. 24,95 p.p.  

 

 

 

*Optioneel DJ à €. 995,00 voor 3 uur incl. apparatuur (excl. buma stemra kosten) 

*Minimaal 25 personen 

*Kinderen tot 12 jaar worden berekend voor de helft van het arrangement  

*Bovenstaande is excl. op-/afbouwkosten, transport & BTW 

 

Bovenstaande arrangement zijn volledig uit te breiden naar wens. 
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LOCATIES | THE PARTY FACTORY NEDERLAND 
 

The Party Factory Nederland is onderdeel van Veenendaal Catering. Wij verzorgen al 40 jaar 
feesten op locatie of op één van onze eigen locaties. Veenendaal catering is al jaren een 
begrip in Amersfoort en omgeving. Het bedrijf staat voor betaalbare, eerlijke en kwalitatief 
hoogstaande producten en diensten. 
The Party Factory is te vinden op diverse locaties in Nederland. Alle locaties zijn voorzien 
van unieke thema’s. Op deze manier spreken wij met iedere locatie een ander publiek aan. 
We staan bekend door ons eenvoudige en unieke concept; “all-inclusive feestvieren vanaf 
3,5 uur feesten voor €19,95 per persoon. Wij verwelkomen groepen groot en klein met ieder 
budget! Momenteel beschikken wij over een 7-tal locaties maar ons doel is het uitgroeien 
tot Nederlands grootste partycentrum keten. 
 

 
 

The Party Factory Soest 

Geschikt voor +/- 250 gasten 

 

De locatie in Soest is geheel in Anton Pieck stijl ingericht. Bij binnenkomst zullen u en uw 

gasten zich al snel thuis voelen op deze vrolijke en warme themalocatie. 

 

The Party Factory Soest is een van de mooiste partycentra in Soest en omstreken 
The Party Factory Soest kenmerkt zich door haar bijzondere thematische karakter. 
Kleinschalig, warm, exclusief en eigentijdse dienstverlening is waar wij voor staan. Al 
vanaf € 19,95 p.p. inclusief 3,5 uur lang onbeperkt drank, diverse hapjes, bediening, licht & 
geluid bestaat de mogelijkheid om deze locatie af te huren. Ons motto is dan ook niet voor 
niets: “betaalbaar feest vieren!”. 
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The Party Factory Amersfoort  

Geschikt voor +/- 150 gasten 

 

Op onze party boot kunnen zowel grote als kleine groepen terecht voor een uniek feest. Uw 

gasten zullen uw feest niet snel vergeten op deze exclusieve ‘mini-Titanic’! 

 

Feestvieren wordt een beleving op deze bijzondere locatie 
Anno 2012 is dit schip eigendom van “The Party Factory”, een landelijk opererende 
organisatie, welke zich bezig houdt met het verzorgen van één van de leukste elementen in 
het leven namelijk: “Feestvieren”. Na een ingrijpende verbouwing biedt dit schip plaats voor 
maar liefst 200 gasten. 
 
The Party Factory Amersfoort kenmerkt zich door haar bijzondere thematische karakter. 
Nostalgisch, Lounge, warm, exclusief en eigentijdse dienstverlening is waar wij voor staan. 
Al vanaf € 19,95 p.p. inclusief 3,5 uur lang onbeperkt drank, diverse hapjes, bediening, DJ 
en licht & geluid show bestaat de mogelijkheid om deze locatie af te huren. Ons motto is dan 
ook niet voor niets: “betaalbaar feest vieren!”. 

 

The Party Factory Vathorst 

Geschikt voor +/- 75 gasten 

 

The Party Factory Vathorst is een van de mooiste partycentra in Vathorst en omstreken 

The Party Factory Vathorst kenmerkt zich door haar bijzondere thematische karakter. 

Kleinschalig, warm, exclusief en eigentijdse dienstverlening is waar wij voor staan. Al 

vanaf € 19,95 p.p. inclusief 3,5 uur lang onbeperkt drank, diverse hapjes, bediening, licht & 

geluid bestaat de mogelijkheid om deze locatie af te huren. Ons motto is dan ook niet voor 

niets: “betaalbaar feest vieren!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBntT5mIbLAhWCuBQKHSx-DxsQjRwIBw&url=http://baangeesteren.nl/buffet/hapjesbuffet/&psig=AFQjCNEvU-7jQCfmfgPxA2CxgHpMURq9EA&ust=1456052639441525
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1ZyamYbLAhWCTBQKHR6rAgUQjRwIBw&url=http://hosteldeals.nl/food-drinks/the-hague/prosecco-tasting-tour/prosecco-1/&psig=AFQjCNGG5pxk2SNvkJPTf9N8bIIr5OMBRA&ust=1456052710117719


 
    
 

  Veenendaal Horeca Totaal B.V. 
  Euroweg 41  
  3825 HA Amersfoort 
       033 – 4768 459 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW 

BANQUETING MAP | VEENENDAAL HORECA TOTAAL B.V. 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

Chalet Fontaine 

Voor diverse groepen mogelijkheden  

 

In Kaatsheuvel ligt de fantastische locatie Chalet Fontaine een begrip. Het pand is 

opgedeeld in 3 delen; een grote zaal, kleine zaal en een Tuinzaal. Op onze locatie in 

Kaatsheuvel is voor ieder wat wils. We hebben onze Tuinzaal voor ongeveer 80 mensen en 

onze Tuinzaal voor maar liefst 1200 mensen! 

 

Bij Partycentrum Chalet Fontaine draait alles om onze gasten. “De klant is koning” is dan 
ook geen loze belofte maar het uitgangspunt bij ons all-inclusive concepten. Het is tenslotte 
úw feest, huwelijk, receptie, opening, bruiloft of bedrijfsfeest! 
Vertel ons gerust wat uw wensen en verwachtingen zijn, zodat wij ervoor kunnen zorgen 
dat alles vlekkeloos zal verlopen! 
Onze prachtige locatie, gelegen in het groene hart van Brabant, is bijzonder geschikt voor 
exclusieve feesten en bijeenkomsten. Wij zijn met name gespecialiseerd in 
huwelijksfeesten en trouwerijen maar ook voor grote evenementen of bedrijfsfeesten is 
onze locatie perfect. 
 

Mogelijk feestaanbod van Trouwerij tot losse zaalhuur. Alles is mogelijk  
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