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The art of catering
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VITAMINE BAR
Tegenwoordig letten mensen steeds
meer op hun gezondheid, daarom
verdient ook uw evenement een
mobiele catering met boordevol
vitaminen. Wij serveren voorgesneden
vers fruit in bekers en maken
overheerlijke smoothies en sappen.
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COOK & SOEPIE
Met onze heerlijke food
concepten verzorgen wij de catering op uw
evenement, op een originele en ludieke
manier! Geniet van de voordelen die onze
Cook&Soepie wagen u biedt. Een unieke
beleving, een echte sfeermaker en alles
wordt u uit handen genomen.
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CATERING
Van rijk buffet, uitgebreid diner tot
aan luxe hapjes. Met een compleet
verzorgde catering maakt u van ieder
feestje een culinaire gelegenheid. Zo
wordt het geven van een feest voor
iedereen optimaal genieten.
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BROCANTE MARKT APELDOORN
Op de brocante markt vindt u een diversiteit
van brocante, antiek, industrieel en vintage
aan. Voor de kinderen zijn er diverse leuke
activiteiten en natuurlijk kunt u genieten van
de culinaire en ambachtelijke
versnaperingen.

JOS
VAN
LAAR

Jos van LaarAl meer dan 20 jaar ondernemer met ervaring in de horeca en evenementenbranche.
Medeoprichter van o.a het Internationale bierfestival Apeldoorn, brocante markt
Apeldoorn en talloze andere evenementen in Apeldoorn en omstreken.
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VITAMINE
BAR
De vitamine bar is al meer dan 15 jaar onder
andere te vinden op verschillende wandel
vierdaagse door heel Nederland.
Tevens wordt de vitamine bar ingezet tijdens
verschillende evenementen, feesten en
partijen.
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Tegenwoordig letten mensen steeds meer op
hun gezondheid, daarom verdient elk
evenement een mobiele catering boordevol
vitaminen. Het fruit wordt vers gesneden op
locatie en geserveerd in combinatie met
heerlijke verse smoothies.

LEKKER
ZOET....

COOK &
SOEPIE
De cook & soepie wagen staat al jaren bij
verschillende evenementen. Onder andere te
vinden bij de Midwinter marathon en het
filmfestival in Apeldoorn. Ons assortiment
veranderd elk jaar en blijft toch verrassend
lekker. Van heerlijke Flammkuchen uit eigen
oven tot aan verse wafels met slagroom.
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Met onze heerlijke food concepten verzorgen
wij de catering op uw evenement, op een
originele en ludieke manier! Geniet van de
voordelen die onze Cook&Soepie wagen u
biedt. Een unieke beleving, een echte
sfeermaker, en alles wordt u uit handen
genomen.

OP ELKE
LOCATIE

CATERING
OP
LOCATIE
Wij maken gebruik van lokale producten en
presenteren onze producten op authentieke
wijze. Met een kopje koffie aan tafel,
bespreken wij graag wat de wensen zijn van
de gasten. Niets is ons te gek.
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Van rijk buffet, uitgebreid diner tot aan luxe
hapjes. Met een compleet verzorgde catering
maakt u van ieder feestje een culinaire
gelegenheid. Zo wordt het geven van een
feest voor iedereen optimaal genieten.

UW WENS IS
ONZE
UITDAGING

BROCANTE
MARKT
APELDOORN
Nieuw op de agenda is de Brocante Markt
Beekbergen die wij organiseren bij het
Fordmuseum in Beekbergen op 2 en 3 Mei
2020. Voor de kinderen zijn er diverse leuke
activiteiten en natuurlijk kunnen de
bezoekers genieten van de culinaire en
ambachtelijke versnaperingen.

Inmiddels organiseren wij driemaal per jaar
een brocante markt op het Zwitsal terrein in
een authentieke fabriekshal. In maart met
een Frans thema en In oktober 2020 met een
Engelse markt. Op onze markten treffen de
bezoekers een diversiteit van brocante,
antiek, industrieel en vintage aan van top
aanbieders uit binnen en buitenland .

THE PERFECT
PLACE FOR EVERY
SALVAGE HUNTER
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CONTACT

JOS VAN LAAR
06-13 38 59 19
VANLAAREVENTS@LIVE.NL
WWW.VANLAAREVENTS.NL

