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Tafelen met je team of relaties, dat vraagt om een menu 
waar iedereen nog lang over napraat. Voor sit down 
diners werken wij graag met één van onze signature
chefs. Voor walking dinners verzinnen, programmeren en 
produceren we vaak een parade van bijzondere 
smaakmakers die samen een verhaal vertellen. Precies 
wat bij jou en je wensen past. En natuurlijk afgestemd op 
de locatie, het aantal gasten, tijden en ‘t thema van de 
avond. In dit food book laten we voorbeelden zien van 
wat we allemaal op het menu kunnen zetten. 
Waarschuwing: NIET lezen als je honger hebt. Hier ga je 
trek van krijgen.

Dinner is served!
Wij vinden weinig leuker dan mensen samen brengen voor 
een geniaal lekker diner. En bij The Food Line-Up verzinnen, 
organiseren en produceren we met een netwerk van 100 
zelfstandige chefs voor elk diner de lekkerste line-up van 
gerechten – met altijd een duurzaam en lokaal DNA. Mede 
daarom kregen we als eerste cateraar in Europa het ‘B 
Corp’-certificaat.





Sit down 
dinner



Sit down diner 
Future proof
Op het menu: 

Aperitief & Borrel
• Ongefilterde bubbel van biologische druiven
• Plantaardige blini met kaviaar van zeewier 
• Borrelplank 2050 

Diner 
• Toekomsttartaar - Meat me halfway:

Hybride steak tartaar van natuurgrazers en 
gerookte watermeloen

• Bourguignon sans boeuf
De klassieker. Maar dan met stoof van de 
Vegetarische Slager

• Crème brulée
Getrokken in melk met madelief, 
paardenbloem en zuring 

Dranken 
• Geserveerd met bijpassende (Nederlandse) 

wijnen. 

Over het concept
Hoe eten we rond 2050? Dit diner 
zet op een luchtige manier die 
belangrijke vraag voor. Ieder 
gerecht staat voor een hapklaar 
voedselvraagstuk van de 
toekomst. Van biodiversiteit tot 
eiwittransitie. Grote vragen met 
geniaal lekkere antwoorden. Per 
gerecht maten we de CO2-
besparing ten opzichte van de 
’klassieker’ en dat scheelt 
gemiddeld zo’n 70%. De toekomst 
smaakt goed! 

Dit menu werkt zowel als sit down 
diner of walking dinner. Met 
enkele aanpassingen maken we 
het menu van de toekomst ook 
100% plantaardig.

Locatietip:
BlueCity, 

Rotterdam



Sit down diner 
Local heroes
Op het menu: 

Aperitief 
• Garden Booch: Seedlip garden shruburbia van sour

apple en kombucha met mint
• Amsterdamse bitterballen: van Gro bitterbal 

gekweekt op koffiedik tot de klassieker van 
Holtkamp

• Brioche met haring, kimchi-mayo en Amsterdamse 
zuur

Diner 
• Brood met Amsterdamse onkruidenboter 
• Burrata met tomaatconsome, daslook en koriander 

zaad
• Kruidenkorst steak met rauwe venkelsalade 

afgemaakt met truffel en Gruyère
• Baked chocolate ganache met crème fraîche en 

sinaasappel

Dranken
• Geserveerd met bijpassende wijnen van Chateau 

Amsterdam: de eerste urban winery van Europa 
gevestigd in Amsterdam Noord.  

Over het concept
Van je buren moet je het 
hebben. Want met een diner van 
local heroes shoppen we lekker 
lokaal. We werken met chefs en 
producten uit de buurt. Zo staat 
het ‘Geef mij maar Amsterdam’ 
voorbeeldmenu vol met 
gerechten bereid van lokale 
producten uit ons Mokum.

Locatietip:
Theater carré, 

AMSTERDAM



Sit down diner 
7 zonden diner
Op het menu: 

Aperitief
• Piquette van Chateau Amsterdam. 

Piquette wordt gemaakt van rest 
druivenschillen. In Frankrijk bij wet 
verboden dit te upcyclen naar iets 
lekkers. Niet meer van deze tijd 
wat ons betreft dus dit diner 
begint goed met een verboden 
zomerdrankje.

Lust - onkuisheid – wellust
• Oester / appel & rode peper / 

granité van appel & rabarber / 
rozenblad

‘Tartare Urtica’ – woede 
• Tartaar van watermeloen & 

natuurgrazers /  sabayon van 
brandnetel / gepekelde 
vlierbeskappers / snijbiet 
(regenboog) / Oost-Indische kers

Over het concept
Als jij het kan bedenken, dan 
kunnen wij het maken in een van 
onze conceptuele diners. Samen 
met een van onze signature
chefs laten we het thema van je 
event op tafel komen. 

Ons zeven-zondendiner is een 
voorbeeld van conceptueel 
maatwerk. Even goddelijk als 
duivels lekker. Het diner is te 
serveren vanaf 3 tot 7 gangen, 
waarbij ieder gerecht een 
zonde representeert. Zo komt 
de oester in dit menu met appel: 
Symbool voor lust en verleiding -
Eva die haar tanden in de 
verboden vrucht zet.

Locatietip:
VONDELKERK, 
AMSTERDAM

Gulzigheid – vraatzucht 
• IJs van rauwe melk met 

vijgenblad, meringue van 
engelwortel, aardbei met 
honingbubbels. 

Dranken 
• We serveren graag een 

bijpassend dranken- of 
wijnarrangement.  



Walking
dinner



Walking dinner
Kitchen crossovers
Op het menu: 

Indian-Mexican cuisine 
• Taco met ‘chorizo’ van gedroogde zaden en 

noten
• Mex mushroom bao: Pulled mushrooms uit 

Haarlem met huisgemaakte pickles en toppings

Burger madness – East meets West
• American burgers x Asian style toppings met 

hoisin en huisgemaakte kimchi

Fair fish – Cross the Ocean
• Klassieke Engelse pies gevuld met Nederlandse 

vis
• Aziatische viskoekjes met Zuid Amerikaanse 

chipotle saus

Over het concept
Al eeuwen lang kijken keukens 
het kunstje af bij andere 
culturen. En daaruit ontstonden 
een aantal van onze favoriete 
gerechten. Wij gaan graag een 
stapje verder en brengen 
keukens en culturen samen in 
een menu van kitchen
crossovers.

Een Mexicaanse bao bun? Een 
Indiaase taco? Een Japanse 
donut? Dit menu brengt smaken 
uit alle windstreken bij elkaar 
om constant te verrassen. En in 
de kitchen crossovers zijn 
eindeloos veel variaties te 
maken. Welke keukens dan ook 
bij jou of je bedrijf passen. 

Locatietip:
SUGAR CITY, 

HALFWEG



Walking dinner
Streetfood deluxe
Op het menu: 

Fair Fish
• Thaise viskoekjes, romige curries en zeewiersalade, 

allemaal gemaakt door onze favoriete visspecialist. 

Pizza perfetto
• Mini pizza’s Napolitaanse stijl van grotendeels 

Nederlandse ingrediënten: classic Margarita of met 
Rotterzwampaddenstoelen, Provolone en gremolata

Taqueria
• Mini tortilla met gebrande salsa van mais en 

limoencrema
• Halloumi-frietjes in Ras el hanout met sriracha mangodip

The Next Burger
• Van de enige echte Burgermeesters. Met 50% minder 

vlees en vegaburgers op een getoast broodje met 
heerlijke verse toppings

I-cloud Ice-cream bar 
• Met stikstof ter plekke gemaakt ijs van smaken uit het 

seizoen én spannende smaken. Move over vanilleijs! 
Glühwein-, saffraan-kardemon- of gintonic-ijs, iemand? 

Over het concept
Wat er helemaal in ons straatje 
past: knettervers streetfood. 
Want niets smaakt zo lekker als 
een gerecht dat niet 
ingewikkeld doet, maar gewoon 
geniaal lekker goed gemaakt is. 

Voor menu van streetfood
adviseren we gemiddeld per 75 
tot 100 gasten één food station 
- afhankelijk van de wensen en 
het budget. 

Laat jij voor dit menu nog geen 
straatje om? We hebben nog 
ontelbaar veel andere opties als 
het om streetfood gaat. 

Locatietip:
THUISHAVEN, 
AMSTERDAM



Walking dinner
Female food line-up
Op het menu: 

Aperitief 
• ‘Ceci n’est pas un dessert’ taartje van 

rozemarijndeeg gevuld met Parmigiano-crème 
en frambozen-paprika compote. 

Uitgeserveerd 
• Soft buns with sticky thighs: kippedijen in honing 

soja marinade op een briochebun met miso-
mayo en pink coconut slaw

• Not a coquille: schelp met edamamepuree -
koningsboleet - yuzu kaviaar -
paddenstoelenkoraal

• Peaches: In prosecco gestoofde perzik gevuld 
met geitenkaas crème, gerookte amandel en 
basilicumolie

Toetjesparade
• IJsmanschap biologische ijsjes van ijsmaakster 

Biyu
• Taartjes van patissier Meike
• 1001 nacht foodbars van Arzu

Over het concept
Who run the kitchen? Girls! Met 
dit conceptuele en op maat 
gemaakte diner vierden we 
vrouwelijkheid voor de lancering 
van een nieuwe collectie van 
een Amsterdams modemerk. En 
dit voorbeelddiner is 
gemakkelijk uit te breiden naar 
een complete line-up van 
vrouwelijke chefs en 
ondernemers. 

Of welk ander thema je dan ook 
in gedachten hebt. 

Locatietip 
Westergas
amsterdam



HAPPY CUSTOMERS

“Na dit event waren wij zo blij met de samenwerking met The Food 
Line-up, dat ze sindsdien de catering voor al onze evenementen 
verzorgen. The Food Line-up kan conceptueel en creatief denken 
en zorgt ervoor dat het eten, drinken en de aankleding volledig 
passen binnen het thema. Het team denkt met je mee, en zorgt dat 
zowel jij als je gasten een fantastisch event hebben. Een hele fijne 
partij om mee samen te werken!” 

Marketing Operations Manager 
- Fabienne Chapot

“Het team van The Food Line-Up zijn een echte inspiratie voor 
het team van de Westergasfabriek. Frontrunners op culinair 
gebied, die precies weten waar “Abraham de mosterd haalt’. 
Hun focus op duurzame en creatieve catering spreekt ons erg 
aan. Voor wie op zoek is naar specialistisch culinair advies en 
succesvol evenement raden wij The Food Line-Up aan. Het 
team van The Food Line-Up verstaat hun vak.” 

Sales director
- Westergas 

Fabienne chapot Locatie: westergas



Knal concepten

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

mailto:events@thefoodlineup.nl
http://www.thefoodlineup.nl/

