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We komen naar een congres om iets te leren, samen te verbinden, 
te groeien. En als je het aan ons vraagt, speelt eten daar een 
cruciale rol bij. Al is het alleen al omdat dat kopje koffie toch echt 
helpt als je alle informatie uit lezing op wil slurpen. Voor 
conferenties en congressen kiezen wij voor een menu dat niet 
alleen energie geeft, maar minstens net zo inspireert als het 
programma van die dag. En dat menu is compleet op maat te 
maken. Dit food book geeft je een voorproefje van wat mogelijk is.  

Less stress voor 
jouw congres  
Als we iets geleerd hebben, dan is het hoe je ’t eten op een 
congres even lekker als moeiteloos maakt. Bij The Food Line-Up 
verzinnen, organiseren en produceren we namelijk met een 
netwerk van 100 zelfstandige chefs voor elk congres de lekkerste 
line-up van gerechten, inclusief duurzame en/of lokale insteek. 
En die visie maakte ons de eerste cateraar in Europa met het ‘B 
Corp’-certificaat.



Congres
Easy does it Over het concept

Met dit menu zit je altijd goed. 
What you see is what you get 
and eat. 

Gezond, vers en lekker 
toegankelijk. Het hele 
assortiment is grab & go, 
perfect voor kleine en 
middelgrote groepen vanaf 50 
tot ongeveer 300 personen. 
Zodat bezoeker lekker snel wat 
mee grissen tussen lezing A en 
sessie B. Dit menu is gemakkelijk 
100% vegetarisch te maken –
voor wie dat liever heeft. 

Op het menu

Ontvangst 
• Yoghurt met huisgemaakte granola
• Verse viennoisserie: mini croissants, pain au chocolat 

en pain raisin

Break bite zoet 
• Home-made haverkoek 

Lunch grab & go 
• Goed gevulde sandwiches & wraps met frisse sla en 

toppings, bijvoorbeeld met kip, humus & gegrilde 
groentes , Zalm en huisgemaakte roomkaas 

• Salades: Pasta, Couscous- of klassieke ceasarsalade

Break bite hartig
• Mini quiche in diverse smaken

Tafelbites
• Amsterdamse borrelplanken met charcuterie, 

Hollandse kazen, olijven, huisgemaakte spreads en 
noten 

Borrelbites
• Hartige wafels bijvoorbeeld een aardappel-

gruyèrewafel of groentewafel 

Locatietip:
de hallen, 
amsterdam



Congres
Future proof
Op het menu: 

Ontvangst 
• Energy-no energy cookies van havermout en 

speltbloem van molens die malen op eigen 
windkracht én gebakken op de restwarmte van de 
oven.  

Break bite
• Nederlandse noga van Hollandse bio hazelnoten 

met zwarte walnoot en bloemetjes
• Madeleines van rozenblad en verveine

Lunch
• Brood van 7 soorten zaden
• ‘Plastic soup’ van plantaardige bouillabaisse met 

eetbaar ‘plastic zakje’  
• Ravioli van Texelse zilte aardappel, pecorino en 

lamsoren

Break bite
• Crudité met seizoensdip van jonge dennentoppen 

en wildplukmayo 

Borrel
• No waste crostini’s of algencracker met zeewier-

dip

Over het concept 

Alleen werken aan je eigen 
toekomst in lezingen? Dit menu 
bouwt op een luchtige manier aan 
het later van ons allemaal. Met 
future proof, no-waste en lokale 
gerechten. Dit duurzame menu is 
slim en efficiënt vooraf te maken 
om ‘t daarna voor grote groepen 
te serveren. 

De gerechten zijn gemakkelijk aan 
te vullen, uit te breiden of juist te 
combineren met andere chefs en 
lokale makers.

Locatietip:
Van nelle, 
rotterdam



Congres
Renewable energy
Op het menu

Ontvangst – plantbased, suikervrije taartjes
• Confetticake van banaan, aardbei, amandel & citroen
• Yogi Blues van bergamot, blauwe bes, kokos & chocolade

Break 
• Huisgemaakte kaneelbroodjes met gekonfijte pompoen of 

daslookpesto en oude kaas

Lunch
• Wildplukquiche 
• Salade van gepofte gele biet, gierst en dressing van 

Rotterzwam 
• Broodjes Hollandse oude kaas, uienchutney en mosterdspruiten

Middag bite
• ‘Energy no energy’ cookies gemaakt van havermout en 

speltbloem van Schiedamse molens die malen op eigen 
windkracht. Ook nog eens gebakken op de restwarmte van de 
bakkersovens.  

Tafelbite
• Zeewierchips en Nederlandse noten

Borrelbite
• Aardappelscone met labne en landkers, vers sapje of kombucha

Over het concept
Nieuwe energie. Voor 
bezoekers en de wereld. In 
deze line-up draait ‘t namelijk 
alles om de juiste energie. Of 
dat nou de elektrische 
koffiebar is of de lunch die vol 
zit met wild geplukte 
ingrediënten. 

Dit eten zit helemaal in de 
comfortzone van jou en de 
planeet.

Locatietip:
Blue city, 
rotterdam



Congres
Creative chefs 
Op het menu

Ontbijt
• ‘Ontbijttaartje’ van granola, 

kwark en fruit 

Break bite
• Miljonairs shortbread met 

rozemarijn 

Lunch grab & go 
• Regenboogwrap met omeletje 

met biet, sisho-blad en roomkaas 
met gele paprikacrème

• Koud of warm soepje van wortel, 
kokos en limoen

• Oosterse salade van kleefrijst met 
sesam, Oosterse pickels, 
sojabonen, en een Japanse 
dressing 

• Wafeltjes van zwarte sesam en 
gember en een spread van 
jackfruit,  oesterzwammen en 
specerijen

Break hartig
• Bitterbal van plantbased

rendang

Tafelbites
• Kerriepopcorn
• Truffelaardappelchips 
• Huisgemaakte borrelnootjes van 

cashew

o Borrelbites
• ‘Kers’ van romige & pittige kaas 

(van 3 soorten melk) en kers 
• Lolly van gerookte tomaat & 

zeewier 
• Krokant kussentje gevuld met 

Marokkaans gekruide 
paddenstoelen, amandel en 
gekonfijte citroen

Over het concept
Dit menu is gemaakt voor ieder 
evenement waar je net even 
iets anders dan anders wil 
doen. Ieder gerechtje is 
bedacht met een kleine 
knipoog. Alles even kleurrijk 
gemaakt van ingrediënten uit 
de buurt. 

Vol van smaak en perfect om je 
gasten te ‘wow-en’. 

Locatietip:
westergas, 
amsterdam



dranken



dranken
menu
If you are what you eat, you are also what you drink. 
Onze koelkasten zijn sinds 2012 gevuld met drankjes 
van kleinschalige producenten en leveranciers. 
Dorstlesser die natuurlijk gemaakt worden en laag in 
suiker zijn. Slow drinks, served fast. 

Dit is ons standaard menu. Op verzoek vullen we aan 
met bijzondere no waste sappen, natuurlijke 
energiedrankjes en meer. 

Day drinking
• Fairtrade koffie (automaten) & Wilderland thee 
• Marie Stella Maris bruis- en kraanwater
• Limonades en biologische frisdranken

Borrel
• Gulpener bier
• Biologische witte en rode huiswijn 
• Overige wensen: samen te bespreken 

Extra opties 
• Koffie bar met baristi
• Verse sappen en smoothiebar
• Speciaalbierbar
• Wijnbar



koffie



BUT FIRST 
COFFEE
Een congres kan niet zonder de nodige brandstof. 
En dat perfecte duurzame bakkie vraagt om 
specialisme; die barisita die precies weet hoeveel 
seconden je koppie koffie door moet lopen. 

Mobiele outlets 
Van omgebouwde ‘Caffeini’ Mini Cooper tot 
elektrische en omgebouwde busjes. Een mobiel 
koffiepunt zorgt direct voor aankleding op je 
congres. Eventueel als aanvulling op de koffie 
geserveerd bij bestaande bars of alle punten 
mobiel. Op basis van jouw programma en aantal 
gasten adviseren we graag welke capaciteit er 
nodig is. 

Branded koffiebars
Op verzoek maken we een koffiebar met jouw 
logo of boodschap voor het event. 



HAPPY CUSTOMERS

Thought for food – internationaal congres
“Thought For Food Foundation is a global platform that engages
young people from all over the world to work on solutions to
increase food security. Needless to say that high quality, diverse 
and nutritious food is a primary element in our program. The Food 
Line Up did a splendid job of catering for that. Their enthusiasm
to go beyond the standard catering offerings, their understanding
of cultural differences in culinary tastes, habits and regulations, 
and their 'can do' mentality really made our Amsterdam 
edition stand out. It has been a delight to work with them. 
I highly recommend them to anyone that is looking
to offer their guests a great experience.” 

Project director 

Click by booking.com - internationaal congres
"The Food Line-up heeft een heldere visie met vernieuwende ideeën. 
Daarnaast zijn ze flexibel en staan open voor onze input. Door hun 
grote netwerk van food specialisten is het aanbod constant anders 
en afgestemd op elk evenement. Dit was ook het geval bij CLICK by
Booking.com. De food courts waren net een 'food mekka' met veel 
keuze en voor ieder wat wils." 

Organisatie - Click event



Knal concepten

Laat je ons weten 
wat we voor je 
kunnen betekenen? 

We hopen tot snel! 
events@thefoodlineup.nl
www.thefoodlineup.nl

Zin in meer?
Laat je ons weten wat we 
voor je kunnen betekenen? 
We kijken er naar uit om je 
snel te spreken.  

020 – 26 15 235

events@thefoodlineup.nl
www.thefoodlineup.nl
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