
0495/173 134 - 0493/667 347 https://www.vtz.be

CATERING VTZ

EVENT- & BEDRIJFSCATERING

De (h)eerlijke keuken
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OVER ONZE WERKING

EEN GREEP UIT ONZE PRODUCTEN

Hoe werkt Catering VTZ
U kunt bij ons een budget per persoon aangeven en een
thema, onze creatieve keuken gaat dan aan de slag met een
voorstelmenu, dat we achteraf samen kunnen finetunen.
U bepaalt dus zelf wat uw event uiteindelijk gaat kosten. U
heeft steeds de optie om een All In formule te nemen, zodat u
aan niks hoeft te denken en geen extra kopzorgen heeft.

We kunnen diverse thema’s aanbieden:
Walking dinner
Koud buffet
Warm buffet
Receptie
Ontbijt
Teambuilding
BBQ
enz...



VERHUUR AANBOD

Tenten divers groot aanbod
Tafels en stoelen
Togen voor food & drinks
Foodtruck
Ofir - BBQ - ovens
Statafels en krukken
Tonnen met parasols
Lounchsets divers
Koelwagen
Koeltogen
Planten 2 meter
Stroomaggregaat
Toiletwagen
Podium 10 m x 8 m
Lopers divers
Houten vloer
Prikkabels LED
Decoratiemateriaal
enz...

Bekijk onze verhuurlijst online...
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Sinds we onze eerste activiteit in de evenementensector
opstartten, zijn we voortdurend geëvolueerd. Al snel groeide het
bedrijf uit tot een competitieve speler, die vanuit Malle opereert.
We kunnen na onze eerste twee jaartjes zeggen dat we véél geleerd
hebben en goed geluisterd naar de wens van de klant.

We combineren de professionaliteit van een middelgrote
onderneming, met de flexibiliteit en klantgerichtheid van een kleine
onderneming. Tot in de kleinste details zijn we passioneel en
perfectionistisch bezig in alles wat met uw project te maken heeft.
En dat resulteert in tal van troeven waarmee CATERING VTZ met u het
perfecte partnership kan aangaan!





CATERING VTZ
B. 2390 Malle - Admenistratief centrum
B. 2980 Zoersel - Centraal depot

vtzericfels@gmail.com
anita.campforts@gmail.com
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