BBQ Catering

Houtsingel 119,2719 EB Zoetermeer
Contactpersoon: Menni / Airis
06-42776747
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gelegenheid past. Ook houden
wij uiteraard ook rekening met
speciale dieetwensen zodat de
vegetariërs en glutenvrije gasten
niet vergeten worden.
Het buffet zal dagvers worden
bereidt met verse lokale
producten
Waardoor we een heerlijke
smaakbeleving en een mooie
presentatie kunnen garanderen.
Gratis bezorging op
afgesproken datum en tijd op
uw locatie
Wij leveren het complete buffet
met alle benodigdheden bij u af
en halen alle spullen ook weer
op.
Compleet met alle
benodigdheden zodat u
nergens aan hoeft te denken.
Van borden/bestek tot
servetten, buffetschalen,
opscheplepels, glaswerk /servies
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❖ Wat maakt ons zo uniek en alle

buffetten
❖ Kies het buffet dat het beste bij de

WAAROM 2TASTY
CATERING?
voordelen.

❖ . Bij ons ziet u wat u krijgt, dus
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en tandenstokers .
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geen verrassingen of
teleurstellingen
Het oog wil ook wat!
Daarom besteden wij ook veel
aandacht aan de presentatie van
het buffet.
U wilt natuurlijk ook een beetje
indruk maken op uw gasten!
Geen onverwachtse kosten
achteraf
U betaalt alleen voor het eten, de
rest regelen wij allemaal erbij als
service
Onze unieke service bevat het
volgende:
Gratis bezorging op locatie
(straal 10 km) (incl. ophalen van
de spullen achteraf)
Gratis borden & bestek,
(disposable) zodat u deze niet
hoeft bij te kopen/meerprijs
Porselein servies.
Gratis opbouwservice, zodat u
helemaal niks meer hoeft te
doen en gelijk kunt genieten
.met de rest
• Helemaal compleet geleverd u

Pure Smaak ,Ware beleving
Culinaire beleving, met
Passie en Aandacht

❖ Alles stress-vrij geregeld en

compleet ontzorgd
❖ Zodat u eindelijk ook eens echt
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kunt genieten van uw eigen
evenement.
En als bonus zult u, als wij onze
klanten mogen geloven, veel
enthousiaste en lovende
reacties ontvangen van uw
gasten.
Niet de aller goedkoopste, maar
wel de beste prijs!
Wij geloven er niet in om de
aller goedkoopste te zijn. Want
goedkoop is duurkoop en dat
geldt zeker in de catering
wereld. Doormiddel van lokale
verse ingrediënten, goed
personeel en een complete
service willen wij u de beste
ervaring mogelijk bieden voor
een eerlijke prijs.
Veilig en risicoloos betalen
Bij grote opdrachten is het
mogelijk om het bedrag in 2
gedeelte te betalen.
Wij sturen u een factuur per
email en deze kunt u via de
bank gewoon over maken

Met passie en aandacht leveren wij dagelijks vers bereide
belegde broodjes, samengestelde lunches, warme maaltijden,
hapjes, buffetten en BBQ aan bedrijven, instellingen en
particulieren.
Wij verzorgen u evenementen op bedrijfslocaties, externe
locaties of bij u thuis!
Alles kan geserveerd worden op houten planken, of serveer
schalen en etagères.
2Tasty Catering levert door heel Nederland Complete barbecue
. 2Tasty biedt alles om uw barbecue compleet en culinair te
maken: Echt 100% vlees van hoge kwaliteit ,
Huisgemaakte producten zoals salades, stokbroden en sauzen.
Alles naar wens van de klant U kiest bij ons het pakket dat het
beste bij uw gezelschap past. Daarnaast kunnen speciale
wensen door gegeven worden.
Wij houden rekening met vegetariërs, kinderen.
Al onze producten zijn 100% Halal .
2Tasty levert alles wat u wenst. Barbecue aan huis
Onze kwaliteit wordt benadrukt door onze huis-aan-huis
service.
Wij bezorgen de complete barbecue af op het gewenste adres
van de klant. U hoeft alleen zelf de gas barbecue aan te steken.
Na afloop halen wij al het barbecue goed op en zorgen wij
voor de afwasservice

De klant verdient het beste. Alleen het beste barbecue vlees is
goed voor onze klanten.
Door onze samenwerking met onze slagerij wordt dit volledig
waargemaakt. Al het vlees wordt zorgvuldig geselecteerd voor
de barbecue.
Laat u zicht daarnaast verrassen door onze huisgemaakte
salades, rijst en sauzen van culinaire ingrediënten. Het
stokbrood wordt zelfs vers afgebakken .
Onze complete pakketten zijn van de culinaire niveau. Precies
wat de klant verdient!
Waarom kiest u voor de 2Tasty Catering ?
• Al vanaf 15 personen kunt u bij ons terecht
• Uitgebreid barbecue-assortiment
• Aankleding van jouw barbecuefeest is uiteraard ook bij ons
mogelijk
• Keuze uit uitgebreid drankenassortiment
• schoonmaak, barbecue en buffet materialen, borden, bestek,
servetten, (plastic borden ) maar er is een mogelijkheid voor
porselein borden voor meerprijs 1,25 met bestek,bord,glaswerk)
Ben jij geïnteresseerd om voor uw barbecue in te zetten? Vraag
dan online een offerte aan. Als je nog meer vragen heeft, kun je
ons mailen of bellen naar: 06-42776747 en mailen naar
2tastycatering@gmail.com

Proef & Ervaar BBQ € 12,50 per persoon
Vlees
❖ Gemarineerde hamburger ❖ Ambachtelijke BBQ worst. Mergez ❖
Gemarineerde kippenvleugels ❖ Kipsaté

Salades
❖ Aardappelsalade of Eiersalade ❖ Rundvleessalade ❖ Rauwkostsalade

Sauzen
❖ Satésaus (wordt koud aangeleverd zodat u het kunt opwarmen) ❖
Barbecuesaus ❖ Chilisaus ❖ Knoflooksaus

Brood
❖ Mix van Wit & bruin stokbrood ❖ Kruidenboter

Beleef & Geniet BBQ € 15,95 per persoon
Vlees
❖ Hawaï spies ❖ Buffalo wings ❖ Hamburgers ❖ Shaslick Mixed Grill
(Eigen gemarineerde Spies van rundvlees, Lamsvlees en kipfilet ) ❖ Lams
Kotelet

Salades
❖ Aardappel prei salade van halve krieltjes in schil ❖ Kip salade ❖
Griekse feta salade ❖ Rauwkostsalade

Sauzen
❖ Satésaus ❖ Zigeunersaus ❖ Knoflooksaus ❖ Cocktailsaus
Brood
❖ Stokbrood met kruidenboter en pesto
Beleef & Geniet ❖
Bij je bestelling zijn de volgende materialen inbegrepen: gasbarbecue
(incl. schoonmaak), gasfles en verbruik van gas . , biologisch afbreekbaar
wegwerpservies & servetten, mooie presentatie van het buffet en kok
(vanaf 25 personen kosteloos)

Passie en Smaak BBQ 18,50 per persoon
Vlees/Groenten

❖ Merquez worstjes kip en Rund ❖ Gemarineerde
kippenvleugels ❖ Grillburgers ❖ Spareribs ❖ Gemarineerde
drumstick ❖ Spies met courgette, aubergine en champignons
,Cherry tomaat, paprika
Salades
❖ Eiersalade met tuinkruiden ❖ Heerlijke pasta salade met
tonijn of krab ❖ Rauwkost salade ❖ Fruitsalade ❖ Maïskolf
Sauzen
❖ Satésaus (wordt koud aangeleverd zodat u het kunt
opwarmen) ❖ Barbecuesaus ❖ Kerrie saus ❖ Knoflooksaus
❖ Chilisaus
Brood/ Dessert
❖ Mix van luxe mini wit & bruin broodjes /Turkse brood ❖
huisgemaakte kruidenboter ❖ Roomkaas ❖ Chocolade
mousse ,Aardbeien of Plaatcake Zomers Passie & Smaak
❖ Bij je bestelling zijn de volgende materialen inbegrepen:
gasbarbecue (incl. schoonmaak), gasfles en verbruik van gas ,
porseleinen borden ,bestek & servetten, mooie presentatie van
het buffet en kok (vanaf 25 personen kosteloos)

Vis genieter BBQ € 16,50 per persoon
Vis
❖ Gemarineerde scampispiesjes ❖ Pangasius spies met indiase
marinade ❖ Zalm op stok ❖ Vis spies
Salades
❖ Kartoffelsalade, Komkommersalade, Zalm salade
Sauzen
❖ Knoflooksaus- Cocktail saus, Romige Whisky saus
Brood/Dessert
❖ Stokbrood met kruidenboter en pesto / Fruitspiesjes
Disposables/BBQ ❖

Bij je bestelling zijn de volgende materialen inbegrepen:
gasbarbecue (incl. schoonmaak), gasfles en verbruik van gas . ,
biologisch afbreekbaar wegwerpservies & servetten, mooie
presentatie van het buffet en kok (vanaf 25 personen kosteloos

Met Liefde & Lef € 16,50 per persoon
Vlees/groenten
❖ Gemarineerde kippenvleugels ❖ Gemarineerd in bbq spice
Ribsticks ❖ Shaslick Kalkoen ❖ Pittige gehaktballetjes spies ❖
Lamskotelet ❖ Gemarineerde paprika’s
Salades
❖ Koolsla salade • Tomaten partjes • Pasta salade met kip
Rauwkostsalade
Sauzen
❖ Satésaus ❖ Zigeunersaus ❖ Knoflooksaus ❖ Cocktailsaus
Brood/Dessert
❖ Stokbrood met kruidenboter / Panna Cotta
Disposables/BBQ
❖ Bij je bestelling zijn de volgende materialen inbegrepen:
gasbarbecue (incl. schoonmaak), gasfles en verbruik van gas . ,
biologisch afbreekbaar wegwerpservies & servetten, mooie
presentatie van het buffet en kok (vanaf 20 personen kosteloos

Vega Special € 16,50 per persoon
Vega barbecuepakket
❖ Paprikaspies met uitjes ❖ Maiskolf, champignons,tomaten
(Gekruid) ❖ Chilli burger ❖ Groentenburger ❖ Groente spies
Salades
❖ Aardappel salade ❖ Komkommersalade ❖ Couscous salade
❖ Rauwkost salade
Sauzen

❖ Satésaus (wordt koud aangeleverd zodat u het kunt
opwarmen) ❖ Barbecuesaus ❖ Chilisaus ❖ Knoflooksaus
Brood
❖ Stokbrood met kruidenboter en pesto
Disposables/BBQ
❖ Bij je bestelling zijn de volgende materialen inbegrepen:
gasbarbecue (incl. schoonmaak), gasfles en verbruik van gas . ,
biologisch afbreekbaar wegwerpservies & servetten, mooie
presentatie van het buffet en kok (vanaf 3 0 personen
kosteloos
Voor meerprijs is dit ook mogelijk bij u BBQ
Opties Voor aanvulling aan de bbq
❖ Gebakken rijst ( nasi, Mexicaanse rijst, Caribische rijst) ❖
Gebakken aardappels of Rode aardappel uit de oven met
rozemarijn
Opties voor groenten is ook mogelijk ❖ Paprika ❖ Aubergine
❖ Courgette op spies ❖ Maiskolf gekruid ❖ Tomaten aan trots
Opties voor salades is ook mogelijk
❖ Cous cous salade met gegrilde groenten en rozijnen ❖
Kikkererwten salade met spinazie ❖ Witte kool salade met
blauwe druif en rozijn ❖ Tomaten -komkommer salade met
dressing ❖ Thaise komkommer salade

2Tasty Drankarrangement
Wij zorgen er voor dat u tijdens de duur van het arrangement
niets tekort komt. Dranken worden gekoeld geleverd, en zijn
hiermee geschikt voor directe consumptie.
*Het arrangement heeft een duur van 2 uur, en ieder uur extra
kost €2.50 **
Dit drank arrangement is te bestellen vanaf 25 personen
Inhoud drankarrangement 2Tasty Speciaal : € 7,5 0
Flesjes bier (Keuze uit Heineken, Hertog-Jan, Grolsch) Rode
wijn, Rosé , witte wijn Coca-Cola ,Fanta ,Spa blauw ,Spa rood ,
Jus ‘d Orange ,Dubbelfris Plastic glazen (in overleg is er
glaswerk mogelijk) Bieropener
Heeft u een keuze gemaakt dan kunt u ons via de mail laten
weten verder als u vragen heeft kunt u ons ook mailen of even
bellen

