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Neem plaats in onze bierhal! Dop je eigen pinda’s en
tap je eigen biertje. Ter plekke wordt een rijke gevulde
borrelplank samengesteld.

Wat is een foodhall?

Een overdekte verzameling
van verschillende eetkramen,
waar gerechten worden bereidt
en verkocht, en die daarnaast
beschikt over één gezamenlijke
zitruimte. Daarbij is eten en
drinken het hoofdmotief voor
bezoekers.

FOODHALL

BBQ,
BEER &
BEATS

Een wit doek, verftubes en een schildersezel.
Leg je feest live vast op doek! Het resultaat
is een prachtige herinnering aan
het feest. Ook leuk als
afscheidscadeau voor een
collega of bestuurslid!

Je gasten op een pakkende manier
benaderen met een presentatie,
seminar of speech? Ga voor een
boksring als podium met profes
sioneel beeld, licht en geluid.
Werk met een interactieve presentatie of elementen zoals de catch
box. Vraag naar de mogelijkheden
bij onze feestpartner Luimes AV
Audiovisueel. Zij zijn vakmensen
met passie en kennis van audio
visuele technieken!

FEESTCONCEPT 1
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Wij beschikken over
een eigen Italiaanse
foodtruck met steen
ovens. Stel je eigen
pizza samen onder
begeleiding van onze
kok. Hoe leuk is dat?

Een stoer themafeest met een unieke BBQ beleving op elke locatie
gecombineerd met wijn, bier of een whisky proeverij! Maar ook met
muziek en interactieve elementen die je zelf kunt samenstellen. Neem
plaats op de stoel van de barbier en de schoenenpoetser, rol je eigen
sigaren en aanschouw de stoere hout carving demonstratie. Leer
alle ins- en outs over bier tijdens een cursus van een gediplomeerde
biertapmeester. Muzikale omlijsting van deze avond kan verzorgd
worden door een typische Ierse band, de meisjes van de radio of
een blues band.

Een evenement gaat over het
samenbrengen van mensen en
ideeën. Rond een bord goed eten
natuurlijk, want eten verbindt! Alle
gerechten worden ter plekke bereid
en gasten staan zo direct in contact
met de makers en het verhaal achter
hun eten.

Een trend in opkomst is de foodhall. Beschik je over een bedrijfsloods,
opslag of schuur? Dan toveren wij deze om tot een echte (mini) foodhall! Trakteer je collega’s, relaties of branchegenoten op een ware
foodbeleving. Wordt ontvangen in een donkere ruimte waar je een spetterende video bekijkt. Stap daarna in een compleet ingerichte foodhall.
Complete straten zijn ingericht met eettentjes, activiteiten, muziek en
entertainment. Zin iets zoetigs, neem iets vanuit de candybar of bak je
eigen broodje. Iets te drinken? Stel je eigen smoothy samen bij de fruit
–en yoghurt bar en stap op de blender bike! Of proef verrassende wijn
spijs combinaties in onze wijnbar.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze impressie video online.
Scan de qr-code en bezoek ons youtube kanaal.

Welkom!

Het verrassingselement wanneer bezoekers
geen idee hebben wat ze te wachten staat
als de loftdeuren open gaan.

Ontmoet de dorpsgek met zijn
Rolls-Royce rollator of de schillende pieper dames. Zij creëren
sfeer en zorgen voor lachende
gezichten. Ze spreken het
publiek aan en vermaken ze!

FEESTCONCEPT 2

‘We hebben iets te vieren en jij mag het organiseren!’ Fantastisch denk je, en nu? Je zoekt je
helemaal suf op het wereldwijde web naar een leuk bedrijfsfeest of personeelsfeest maar
iets origineels vinden, ho maar! Herken je dat? Maak dan kennis met de feestconcepten van
Slump Catering & Events. Onze feestconcepten zijn een mix van frisse ideeën, waanzinnig
lekkere specialiteiten en service van kop tot staart. Nieuwsgierig geworden?

Hoe maak je een kale grote en hoge loods
gezellig? Door een stretchtent te plaatsen!
Deze tenten zijn ideaal om sfeer te brengen
in een grote loods. Perfect als horecaplein
of ontmoetingsplein voor je bezoekers.
Uiteraard kunnen wij de heerlijkste gerechten
voor iedereen klaarmaken, maar om iets meer
interactie met het publiek te genereren kun je
je bezoekers ook mee laten participeren.
Stel je eigen smoothy samen bij de fruit- en
yoghurtbar. Stap op de blenderfiets en klaar is
je home made smoothy!

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website:
www.welkombijslump.nl/themafeest-bbq-beer-beats
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