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Let’s get this party started! En dat begint al in dit food 
book. Hierin vind je namelijk voorbeelden van de meest 
feestelijke fuiven en krankzinnige knalfeesten die wij ooit 
gaven. Het zijn slechts voorbeelden, want we kunnen elk 
feest op maat maken aan de hand van je wensen, het 
aantal gasten en de locatie die je in gedachten hebt. Na 
het bladeren wel toe aan een feestje? Laat het ons 
weten. Dan gaan wij zorgen dat er tegen die tijd wat na 
te praten valt. 

Jij hebt iets te vieren!
En dat kunnen wij geniaal lekker regelen. Bij The Food Line-
Up verzinnen, organiseren en produceren we namelijk met 
een netwerk van 100 zelfstandige chefs voor elk feestje de 
lekkerste line-up - altijd met een duurzaam en lokaal DNA. 
Onder andere door deze visie zijn we de eerste cateraar in 
Europa met het ‘B Corp’-certificaat. En dat betekent dat 
elk feestje dat wij geven, de wereld duurzamer en dus een 
beetje beter maakt. 





Feestavond
Easy does it
Voorbeeld menu:

Aperitief:

Dranken
Ons Hollands assortiment bestaat standaard uit 
Gulpener tapbier, onze biologische huiswijnen en 
bio frisdranken. 

Bruine kroeg | Speciaal bieren bar 
Lokale speciaalbieren van jouw bedrijf uit de 
buurt. Vanaf 1500 flesjes kunnen we tevens een 
biertje ontwikkelen geïnspireerd op jouw bedrijf

Easy does it bites en gerechten:
- Vers gebrande noten, chipjes en olijven 
- Bruschetta’s
- Bouw je eigen borrelplank
- Oma’s (vega) gehaktballetjes 

Over het concept 
Het hoeft niet ingewikkelder te zijn 
dan een paar goede drankjes en 
lekkere snacks. Soms is gewoon, 
goed genoeg. Maar bij ons is 
gewoon vaak niet zo heel 
gewoontjes. Serveren we 
bruschetta, dan is het de beste die 
er maar is. Komt de schaal 
bitterballen voorbij, dan is het de 
lekkerste die je proefde - met altijd 
een vegetarische variant ernaast. 
En onze dranken? Die komen 
standaard van lokale brouwers en 
makers uit de buurt. Dat proost toch 
gewoon lekker? 

Locatietip:
Westergas 
amsterdam



Feestavond
Studio 54 
Voorbeeld menu:

Aperitief: alors on dance 

Dranken 
Mooi aangeklede bars met goed gevulde 
koelingen staan klaar om alle gasten op hun 
wenken te bedienen.

Cocktailbar 
- The Japanese Gin Tonic
- STUDIO 54 Libre
- The Steve Rubell

Chef du nuit 
- Oester met vodka jelly en groene appel
- Nipple bun bao met Chinese kool en 

paddenstoelen 
- California roll met gerookte avocado, 

komkommer en zalm
- Transparante gazpacho met een kick, 

geserveerd als granité met zoetzure 
komkommer en pipetje Vodka

Over het concept 
Deze avond wordt goud. ‘Cause
we’ll razzle dazzle them. Met een 
decadente dresscode, gouden 
bars, eten dat wel een kiekje of 
twee op Instagram verdient en 
cocktails die rechtstreeks uit New 
York lijken te komen. Want nu de 
moderne roaring twenties elk 
moment kunnen beginnen is over de 
top toch gewoon de nieuwe 
ondergrens? 

Locatie tip:
De hallen 

amsterdam



Feestavond
Circus chique  
Voorbeeld menu:

Aperitief: Glow in the dark Gin & Tonic

Dranken 
Mooi aangeklede bars met goed gevulde 
koelingen staan klaar om alle gasten op hun 
wenken te bedienen.

Uitgeserveerde hapjes:
- All is good in gold: gouden kwarteleitjes 
- Roze donutje met plantaardige rendang

en Oosters ingelegde bloemkool
- Black magic burgers 
- Eetbare sigaar van chocolade 

Over het concept 
Geachte dames en heren, deze 
avond kan alleen maar één grote 
show worden. 

‘Cause it’s your circus, your
monkeys. Het is helemaal aan jou 
hoe je deze avond vol verrukkelijke 
rariteiten invult. Van vintage 
kauwgomballen- en pindamachines 
tot black bun burgers en cotton
candy Martini’s bij de cocktailbar. 
We kunnen het zo wild maken als jij 
‘t kan bedenken. 

Locatie tip:
Thuishaven 
amsterdam



HAPPY CUSTOMERS

obsession
“Wat een mooie week hebben we achter de rug. Een opbouw 
waarin met discipline en overzicht werd samengewerkt, in een 
hele ontspannen sfeer. Ook tijdens de uitvoering verliep het 
soepel en is er keihard gewerkt om alle 1.700 gasten te blijven 
service’n en hen een topavond te bezorgen.

Vanuit de klant hebben we veel positieve reacties ontvangen. 
Dit was zonder jullie inzet, flexibiliteit en de onderlinge 
partnerships nooit gelukt.” 

Projectmanager eventbureau 



Laat je ons weten 
wat we voor je 
kunnen betekenen? 

We hopen tot snel! 

events@thefoodlineup.nl
www.thefoodlineup.nl

Zin in MEER?
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