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We Love to
Serve You
Experiences
Wij zijn De BorrelFabriek, dé creatieve cateraar
van het eerste uur. Sinds 2003 trakteren wij onze
opdrachtgevers op creatieve concepten, nieuwe
smaken en bijzondere ervaringen. Van groot tot
klein en van chique tot informeel, wij bedenken
steeds nieuwe manieren van cateren. Dit doen wij
op talloze soorten evenementen en op de meest
toonaangevende locaties. Trots zijn wij dan ook om
de cateringpartner te zijn van Theater Amsterdam.

S
E
CONGR
Eten en drinken saai op een congres? Wij maken eten
en drinken leuk, lekker én relevant. Dit doen we o.a.
door onze creatieve concepten in te zetten die waarde
toevoegen aan de kernboodschap van uw congres.
Gaat het congres over duurzaamheid? Vanuit ons
eigen Love Food, Fight Waste programma creëren wij
de lekkerste duurzame alternatieven. Wat dacht u van
ons Lean & Mean diner concept? Duurzaam dineren ter
afsluiting van een congres doe je zo. Tel daarbij op de
gehele dag de lekkerste koffie vanuit de bakfiets of een
mooi glas wijn vanuit onze mobiele variant van de onestop-wine-shop en het is duidelijk: we love to serve
you experiences!

CONGRES CASE
OPDRACHTGEVER
DSM
AANTAL PERSONEN
330
TYPE EVENT
TOP management conference & dinner
VRAAG
Ontwikkel een zo duurzaam en innovatief
mogelijk cateringconcept dat mensen verbindt

Voorbeeld
menu
LET’S GO VEGAN
Kroepoek van rode biet / Crème van
zoete aardappel / Zeewier cress
Zoetzure watermeloen /
Poeder van tomaat & cornichon
Tartaar van wortel / Kappertjes /
Sjalot / Vegan mosterd
Soep van rode curry / Kokos /
Garam massala
Prei sous vide / Vegan kaviaar /
Krokant van aardappel
Asperge tagliatelle / Gebrande
bundelzwammen / Miso limoendressing
/ Silky tofu /
NO cheesecake / Frambozen /
Dragon / Limoen cress

E
R
L
R
O
B
Wist u dat de achternaam van onze founders echt
Borrel is? En of wij dus begrijpen hoe je een borrel
rondom een kickoff of productpresentatie bijzonder
maakt. It’s in our DNA.
Wij verrassen uw gasten graag met een borrelhapje op
z’n ‘borrels’: de no-coquille gepresenteerd vanuit een
Amsterdamse Snackmuur, een Say Cheeese hakblok
met verse chutneys als topping, gemaakt van de leftovers uit onze groentetuin. En sinds kort hebben we
zelfs een eigen gefermenteerd borreltje uit de Borrel
Fermentatiefabriek waar we de lekkerste cocktails mee
maken. We love food, fight waste and like to serve you
food that makes you feel good!

BORREL CASE
OPDRACHTGEVER
Young Capital
AANTAL PERSONEN
1200 pax

Voorbeeld
menu

TYPE EVENT
Kick Off Borrel
VRAAG
Een borrel met op het menu cocktails en
streetfood in de mix

Brood met smeersels / Bietenhummus /
Tzatziki / Gepofte auberginespread
Nacho Fiesta / No Pulled Pork /
Kimchi / Jalapenos / Bonen - Veggie
Mini burger / Beef / Cheese / Little Gem
/ Secret Sauce
Flammkuchen / Grilled veggies / Créme
fraiche / Chiliolie - Veggie
Poké Bowl / Yuzu zalm / Edamame /
Wortels / Zeewier crunchies / Sriracha

Van festival style met streetfood vers bereid vanuit
verschillende foodtrucks tot een high-end sit-down
diner van sterrenniveau, wij gaan voor catering met
een twist. Wij geloven in samen. Samen genieten
is samen beleven. Daarom nodigt onze manier van
cateren uit tot het maken van contact; met het eten,
met elkaar, met onze crew. En of dat in de vorm is
van een parade van verschillende walking dinner
gerechtjes of aan tafel met ons indoor bbq concept;
wij cateren op een bijzondere wijze and like to say
YES WE CAN!

DINNER CASE
OPDRACHTGEVER
Stichting Hulphond Gala
AANTAL PERSONEN
550 pax
TYPE EVENT
Galadiner tijdens charity diner
VRAAG
Een innovatief 4-gangen diner voor een high end
doelgroep

Voorbeeld
menu
AMUSES
Gerookte Makreel / Komkommergelei /
kruidensla / Limoen
Hartig hoorntje / Steaktartaar
van wortel
VOORGERECHT
Gele gazpacho / 3 soorten zontomaat /
structuren van zoetzuren / Schuim van
ajo blanco
HOOFGERECHT
Kalfssukade / Witte chocolade
knolselderijcrème / Koffie broodkruim /
Gekonfijte aardappel / Jus
Vegetarische optie:
Steak van bloemkool / Bloemkool
sousvide / Harrisa olie / Bloemkool
crème / Krokant van zuurdesem
DESSERT
Aardbeien gemarineerd /
Szechuanpeper aardbei sorbet / Witte
chocolademousse / Citrus merengue

Wat kan anders, wat kan beter, hoe kan het
duurzamer, maar vooral ook; hoe kan het leuker?
Deze vragen blijven wij onszelf constant stellen.
Een latenight bite op maat vanaf de Tattoo your
Tosti bar of fingerlicking fingerfood geserveerd door
onze brainwave barbella’s. We stoppen alle liefde
in de details, want wij geloven dat aandacht het
verschil maakt. Van 50 tot 5.000 gasten, we zorgen
voor beleving of impact, of hoe je het ook noemt,
wij noemen het magie.

FEEST CASE
OPDRACHTGEVER
Entree Awards
AANTAL PERSONEN
750
TYPE EVENT
Feest met Walking dinner tijdens de Entree awards
VRAAG
Creëer een toonaangevend menu op hét event met als
doelgroep de top van de Nederlandse Horeca

Voorbeeld
menu
ONTVANGST BITES
WALKING DINNER
Okonomiyaki / Okonomo saus /
bieslook / Dancing Bonito Flakes
Makreel tartaar / Miso en tomaten espuma
/ Haring kaviaar / Krokant met furikake en
algen / Sneeuw van tomaat
Barra / Kip van la Lande kippendij / Kerrie
/ Zoetzure komkommer
Gamba & Langoustine / Fregola pasta
/ Tomberries / Crème van chorizo en
schaaldieren / Sousvide afgebrande venkel
Rendang van wortel / Gemarineerde paarse
wortel / Zoete aardappelcrème / Gember /
Zoete aardappel chips
Knolselderij in zoutkorst gegaard / Rouleau
van short rib / Gemarineerde morille
Oester van witte chocolade /
Gekarameliseerde witte chocolade / Gel
van bloedsinaasappel / Vinaigrette en
mascarpone van citrus / Parel van vanille

DU U R
ZA AM
HEID
Sinds 2015 zijn wij een eigen programma gestart rondom
duurzaamheid. Vanuit ons ‘Love Food, Fight Waste’
programma bieden wij de lekkerste alternatieven aan en
bedenken wij de leukste concepten die de voetafdruk van
eventcatering aanzienlijk verkleinen. Vervolgens dagen
wij onze opdrachtgevers uit om groene keuzes te maken.
De wereld een stukje mooier maken, doen we immers
samen. Onze duurzame kledinglijn, gemaakt van leftover fabrics, maar ook onze eigen FermentatieFabriek
met gin gemaakt van leftover wijn zijn slechts enkele
voorbeelden uit de vele verschillende initiatieven en
alternatieven.

FOOD & DRINKS

LOVE FOOD & DRINKS
FIGHT WASTE

DE BORREL
FERMENTATIE
FABRIEK

LOVE
FOOD
FIGHT
WASTE

VOORKOMEN
WASTE

BRUIKBARE
WASTE

HONGER NAAR MEER?

We like
to say YES,
WE CAN!
Hebben we jou zo enthousiast kunnen maken dat
je meer wilt weten? Wat leuk! Graag gaan we aan
de slag met een catering voorstel op maat. Neem
hiervoor contact op met jouw contactpersoon bij
Theater Amsterdam of via het algemene nummer.
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