
Het allround cateringbedrijf in de regio, 
voor zowel bedrijven als particulier!

Heeft u bedrijfsmatig of privé iets 
te vieren; een opening of jubileum?  
Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Wij kunnen voor u de catering verzorgen op locatie, 
maar daarnaast ook de gehele of gedeeltelijke 
organisatie van uw feest of partij op ons nemen.  
Voor welke mogelijkheid u ook kiest, ons doel is u en  
uw gezelschap een onvergetelijke dag te bezorgen!
 
Van een bijzonder bittergarnituur, een compleet 
walking dinner tot een complete bruiloft, voor  
2 of 200 gasten, wij verzorgen het graag voor u 
tot in de puntjes. Warme en koude buffetten, luxe 
borrelhapjes, brunch of high tea, wij stellen alles 
samen op basis van uw persoonlijke wensen. 



Zakelijk
Bedrijfscatering voor uw zakelijke gelegenheid. Van 
ontbijt tot uitgebreide lunch en van receptie tot 
compleet personeelsfeest; Voor uw zakelijk event 
bent u bij ons aan het juiste adres. Talloze bedrijven 
gingen u al voor en laten nu dagelijks of wekelijks 
diverse gelegenheden door ons verzorgen.

Lunch
Goed & gezond lunchen zorgt voor vernieuwde 
energie welke nodig is om productief te werken en 
goed te functioneren. Bij onze bedrijfscatering kunt 
u vernieuwende combinaties, pure ingrediënten 
en verse producten verwachten, dat is waar 
wij voor staan. Een ruim assortiment aan verse 
belegde broodjes, heerlijke sappen en diverse 
lunchgerechten.

Buffetten & meer
Overwerken? Personeelsfeestje? Warme lunch? 
Wij presenteren prachtige buffetten met heerlijke 
(warme) gerechten en bijgerechten. Compleet met 
servies, bestek en alle benodigdheden, presenteren 
wij een uniek buffet bij u op de zaak.



Recepties
De opening van uw nieuwe bedrijf of een feestelijk 
jubileum? Een door ons verzorgde receptie maakt 
uw gelegenheid compleet! De lekkerste hapjes, 
een prachtige ambiance, verfrissende drankjes en 
goede service.

Feesten & partijen
Talloze bedrijven gingen u voor en lieten een 
compleet personeelsfeest, jubileum of themafeest 
door ons verzorgen. Van hapjes en drankjes tot 
aankleding, live-cooking en artiesten; wij verzorgen 
uw feest tot in de puntjes.

Catering op maat
Elke gelegenheid is uniek, dat weten wij als geen 
ander. Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen 
de ultieme verzorging kunnen leveren maken wij 
graag een offerte op maat voor uw specifieke 
gelegenheid. Neem contact met ons op en we 
nemen de mogelijkheden graag met u door.



Canterlandseweg 8 • Gytsjerk • 058 - 256 11 44
info@decanterlanden.nl • www.decanterlanden.nl

Bij u thuis
Wat we voor bedrijven doen verzorgen wij ook 
voor particulieren. Thuis iets te vieren? Wij komen 
graag bij u thuis of op locatie de catering verzorgen. 
Feest in de openlucht? Ook tenten en de aankleding 
daarvan kunnen wij voor u regelen. 

 Brunch/lunch

 Belegde broodjes

 Koud en/of warm buffet

 Luxe hapjes

 Hapjes en drankjes

 Bruiloft

 Receptie

 Feestavond

 Barbecue

 Bittergarnituren

 Diner

 High tea

Elke gelegenheid is uniek, dat weten wij als geen 
ander. Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen 
de ultieme verzorging kunnen leveren maken wij 
graag een offerte op maat voor uw specifieke 
gelegenheid. Neem contact met ons op en we 
nemen de mogelijkheden graag met u door.


