De winterse gezelligheid
komt er aan!
Haal de warme wintersfeer naar binnen

Dit is hét seizoen
om helemaal
uit te pakken!
De temperaturen dalen langzaam... Maar wat
maakt het uit? Dit is hét seizoen om helemaal uit
te pakken. En dat kan natuurlijk bij Onder de Luifel
Catering en Partyservice, de beste cateraar in
Noord-Nederland die zich iedere dag weer
opnieuw uitvindt.
Wij zorgen voor een feestelijk winterwonderland.

Proef de sfeer,
beleef de
warme winter
Een kerstborrel, nieuwjaarsreceptie, winters
personeelsfeest… Met een uitstekend decor,
sfeervolle verlichting, open haard, vuurkorven,
hout geur en robuuste meubelen maken we er
een feestelijk winterwonderland van.
Onder de Luifel staat klaar om van uw
evenement tot een winters feestje om te
toveren. Daarbij gaat het niet alleen om
lekker eten en drinken, maar we verrassen
en pakken uit met alles wat nodig is om er
een onvergetelijke avond van te maken.
Jaarplannen, budgetten, brainstormsessies… Zaken die ook volgend jaar gewoon
weer op de planning staan. Wij weten dat
u alleen het beste resultaat bereikt in een
inspirerende en
gastvrije omgeving.
Onder de Luifel, bóven verwachting!
Zullen we samen een inspirerend plan
opstellen?
T. 058 212 9013
E. info@onderdeluifel.nl
www.onderdeluifel.nl

Het draait allemaal
om de beleving!
Het draait vooral om beleving. Niet alleen op
het gebied van evenementen, maar eigenlijk bij
alles wat met eten en drinken te maken heeft.
Het is niet gewoon een warm kopje chocolademelk, maar het is die “Hot Chocolate Bar” waar
gasten heerlijk van kunnen genieten. Jong of
oud, iedereen is gek op bijzondere chocolademelk!

•
•
•

Wij toveren uw locatie om tot een winterwonderland
Van ontbijt tot diner: alles is mogelijk
Uw gasten zijn onze gasten!

Onze chefs nemen u graag mee op reis door
hun culinaire winterlandschap. Een lekkere
winterkost voor iedereen! Van basic buffet
tot een super deluxe uitvoering, het zal u en
uw gasten aan niets ontbreken.
Wij regelen uw winterse evenement graag
tpt in de puntjes voor u!

Duurzame winter
Wat zullen uw gasten genieten tijdens een gezellig, winters evenement. Bij ons is elk winters
feestje bijzonder én duurzaam. De winter heeft
zijn eigen smaak en daaorm kiezen wij bewust
voor biologische, streekeigen producten als
pompoen, zoete aardappel, pastinaken en
koolrabi. En… geen gewone koffiekoekjes maar
heerlijke havermout koeken en hartige cones.
Met onze biologische, streekeigen producten
steunen we lokale bedrijven. Minder
transport, minder verpakkingsmateriaal en
goede omstandigheden voor mens en dier.
Dat vinden we bij Onder de Luifel belangrijk. Duurzaam dus, maar bovenal wel zo
smakelijk. Aan tafel!
Zullen we samen een plan maken?
T. 058 212 9013
E. info@onderdeluifel.nl
www.onderdeluifel.nl

Het wordt een
heerlijke winter met
Friethoes en Hachee
Alles tot in de puntjes: Friethoes
Verse fiet van Friethoes: een feest om
te serveren Friethoes, ook wel “piepers
patat”, is een vers en gemaakt van de lokale
aardappel, zónder toevoegingen. Lekker
met diverse toppings, zoals wildhachee,
uienchutney, dragon mayonaise of warme
bleu de Wolvega kaassaus.
Hachee in een nieuw jasje
Wij serveren hachee in een nieuw jasje: lokaal
rundvlees, Black Angus langzaam gekookt
met Bildtse ui en Berenburg kruiden. Of Hollands winterwildvlees in hete bliksem, trotse
Hollandse aardappel of Hollandse appelen in
wijn en tijm saus.
Krijgt u al trek en wilt u ook een (winters)
feest naar uw eigen wensen? Wij regelen het
graag voor u.
T. 058 212 9013
E. info@onderdeluifel.nl
www.onderdeluifel.nl

Onder de Luifel, boven verwachting!

