Kerst
De wintermaanden zijn in aantocht! Hiervoor hebben wij mooie
najaarsbuffetten, winterbarbecues en kerstideeën bedacht. Op locatie, bij
jouw bedrijf of voor thuis, het is allemaal mogelijk!
BBQ winteraanbieding
Een gezellige winterse barbecue, met goed vlees, een muts en
warme chocolademelk. Klinkt goed toch? Een unieke ervaring voor
iedereen.
Kerstbuffet
Organiseer jij dit jaar het kerstdiner voor jouw collega’s? Wij hebben
speciaal voor deze gelegenheid een heerlijk kerstbuffet
samengesteld. Maak de kerst compleet met dit overheerlijke buffet.

Lees meer

E@T HOME Kerstbox
De E@T HOME Kerstbox maakt je kerstdiner makkelijker dan ooit, met alle
ingrediënten en met behulp van een virtuele chef, kan jouw diner niet
mislukken! Een zorgeloze ervaring voor een heerlijke kerst.

Bekijk de E@T HOME Kerstboxen

E@T HOME BOX
Nu er weer meer mag willen we de E@T HOME BOX voortzetten op een
andere manier. Met de vernieuwde E@T HOME BOX willen we de
feestdagen vieren. Zodat je die speciale dagen samen met vrienden en
familie kan beleven en tegelijkertijd een stressvrije ervaring hebt tijdens
het koken.
Voor veel feestdagen is een unieke box samengesteld, dus altijd iets
verrassends op tafel voor jou en je gasten!

Bekijk de E@T HOME Boxen

Update Bosque
In onze vorige nieuwsbrief vertelden we jullie over de aankoop van onze
Feest & Ontmoetingslocatie: Bosque! Bosque is inmiddels omgetoverd

tot een prachtige locatie voor alle soorten en maten evenementen, van
bruiloft tot zakelijke bijeenkomst. De eerste evenementen zijn al geweest
en waren een groot succes! Hieronder een aantal foto’s. Meer foto’s zijn
te vinden op onze website www.beleefbosque.nl.

Bekijk website

Agenda evenementenlocatie de Basiliek

Dagelijks werken wij samen met de Basiliek. Hier kun je terecht voor
evenementen, concerten en beurzen. De Basiliek verhuurd diverse zalen
en (vergader)ruimtes voor allerlei soorten bijeenkomsten van 3 tot 1.500
personen.
Hieronder vind je een greep uit de agenda voor de aankomende 3
maanden. Alle ingrediënten voor een gezellige dag of een bijzondere
avond!

De Dijk
Zaterdag 23 oktober 2021

De Dijk heeft overal ter wereld ges taan. In
kroegen en in s tadions . Aan de waterkant en
op het Rode Plein. Voor hun laats te album Nu
of Nou kwamen ze thuis . Z anger Huub van der
Lubbe koes tert die momenten en vangt ze in
poëtis che teks ten, begeleid door typis che De
Dijk-muziek.

Queen the Music
Vrijdag 5 november 2021

Een s how met de groots te hits van één van de
groots te bands ooit met vier ijzers terke
vocalis ten!
In deze theaters how s taat de muziek van de
muzikale kuns tenaars volledig centraal. Een
tienkoppige band brengt een s pectaculaire
muzikale en vis uele s how boordevol energie!

De Edwin Evers Band
Vrijdag 26 november 2021

Wat krijg je als de bes te muzikanten van
Nederland s amen muziek gaan maken? Dan
krijg je de Edwin Evers Band. De band, met
Edwin Evers zelf achter drums en microfoon,
brengt een verzameling hits uit de jaren ’80 en
’90 en uit deze tijd. Voor 1 ding s taan ze
garant: Het wordt fees t!

Nieuwsgierig naar de hele agenda, klik dan hier.

We mogen weer!
Na een lastig jaar komen de
evenementen & partijen weer op
gang, veel kan en mag weer! Bij
Catering Groep Nederland zijn we
daar heel blij mee en we hopen dat
alles snel weer helemaal normaal
is.
Onze agenda loopt wel snel vol,
dus mocht je al een datum voor
jouw evenement in gedachten
hebben, laat het ons weten!
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