
PROEF & BELEEF KERST MET

CATERBOX.NL

December specials CATERBOX.NL
LUXE & GEMAK GAAN PERFECT SAMEN
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Lokale leveranciers Vers & houdbaar

Unbox & enjoy

Te personaliseren Wereldwijde bezorging

Vegan & allergeen

Wij geloven dat oprechte aandacht, creativiteit en

goed eten, het moment van samenzijn onvergetelijk

maakt. Wij doen er alles aan om dát samen met onze

opdrachtgevers te bereiken.



Decemberspecials vers

Fresh party bites 35,00

Quadrino breekbrood van de duurzame bakkerij

Carl Siegert met een biologische vegan aioli 

~ 

Ciabattine met rozemarijn 

~ 

Gemarineerde kastanjechampignons met Cipollini

en oregano

~ 

Spaanse Olijven met Ansjovis La Española

Notenmix van de Notenfabriek 

~ 

Puntje Truffelkaas uit Woerden met verse

vijgenchutney 

~ 

Spiesje van biologische maïskip met een knalgele

mango-chilidip

~ 

Gemarineerde zalm in rode biet met huisgemaakte

dragoncreme 

1 piccolo witte of rode wijn

of 2 bier van brouwerij De Leckere (pils & IPA

0.5%)

of 2 Biologische sapjes van Schulp

Geserveerd met:

December Special  39,95

Quadrino breekbrood van de duurzame bakkerij

Carl Siegert met een biologische vegan aioli 

~ 

6 winterse pintxo’s met o.a. gemarineerde zalm in

biet, rillet van paddenstoel en chorizo gamba met

mango chutney

~ 

Spaanse Olijven met Ansjovis La Española

~ 

Chips van Torres met zwarte truffel 

~ 

Kerstmix van de Notenfabriek 

~ 

Puntje Oude Gracht kaas. De enige échte Utregse

kaas! 

~ 

Roodschimmel kaas > tip: snijd het brood in en stop

de kaas in het brood, doe heel even in de oven :-)

~ 

Een heerlijke worst van Brandt en Levie 

~ 

Tonijn tataki met wakame, wasabikaviaar en een

zoetzuur van pompoen

~ 

Pimientos de Padron met rookzout flakes

Zin in een goed glas wijn of mooiecava? Informeer naar onsdrankaanbod. als extra geschenk 
 

Alle boxen zijn exclusief bezorgkosten en BTW. 

Allergeen informatie: alle hartige borrelboxen bevatten ingrediënten
of sporen van gluten, lactose en noten. 



Afternoon vibe 25,00

Zakje Agroposta  siroop

Doosje Happy Mondays Clipper tea

Carrotcake

Flinterdunne Rice Chips van Bazqet mr B.

Spaanse Olijven met Ansjovis La Española

Notenmix van de Notenfabriek 

Puntje oude Gracht kaas. De enige échte

Utregse kaas!

1 piccolo witte of rode wijn

of 2 bier van brouwerij De Leckere (pils & IPA

0.5%)

of 2 Biologische sapjes van Schulp

Middag break

Borrel

Geserveerd met:

Kickstart  19,50

Homemade smoothie van het seizoen

Healthy reep van Nuts & Berries

Break 

Lunch

Biologisch meergranen broodje met Coppa

Nostrana gemarineerd met wijn en kruiden,

truffelroomkaas en Cipollini

~

Biologisch broodje met boerenkaas van boerderij

Brienenshof uit Cothen met huisgemaakte tomaten

tappenade en basilicumcrème

~

Handfruit van het seizoen zoals een appel,

mandarijn of mineola

~

Doosje Happy Mondays Clipper tea

 

All  Day 44,50

Homemade smoothie van het seizoen

Healthy reep van Nuts & Berries

Break 

Lunch

Biologisch meergranen broodje met Coppa Nostrana

gemarineerd in wijn en kruiden, truffelroomkaas en

Cipollini.

~

Grilled sandwich van desembrood met vegan

cheddar, paprika en huisgemaakte pesto

~

Handfruit van het seizoen zoals een appel, mandarijn

of mineola

~

Doosje Happy Mondays Clipper tea

~

Agroposta lavendelsiroop zakje

~

Met als zoete afsluiter de lekkerste nougat van de

Notenfabriek

Chips van Torres met zwarte truffel 

Een eerlijke gedroogde worst van Brandt & Levie 

Notenmix van De Notenfabriek 

Puntje oude Gracht kaas. De enige échte

Utregse kaas!

1 piccolo witte of rode wijn

of 2 bier van brouwerij De Leckere (pils & IPA

0.5%)

of 2 Biologische sapjes van Schulp

Gevolgd door de borrel

Geserveerd met:

Congresboxen

De inhoud & prijzen van onze lunch &
congresboxen zijn voor 1 persoon. 

Alle boxen zijn exclusief bezorgkosten en BTW. 

Allergeen informatie: alle hartige borrelboxen bevatten ingrediënten
of sporen van gluten, lactose en noten. 



Lunchboxen

Lekker Lokaal  17,50

Boerenkaas van boerderij Brienenshof uit

Cothen met huisgemaakte tomaten tappenade

en basilicumcrème 

Coppa Nostrana gemarineerd in wijn en kruiden,

truffelroomkaas en Chipollini

Brood komt van bakkerij Odenwald organic 

Twee broodjes belegd met:

Grilled sandwich van desembrood met vegan

cheddar, paprika en huisgemaakte pesto

~

Handfruit van het seizoen zoals een appel, mandarijn

of mineola

~

Biologische sapjes van Schulp

Oerlunch vegan 17,50

Vegan Filet American met Chipollini, kappertjes

en olijven 

Pompoenhummus, vegan feta en gerookte

amandelen 

Brood komt van bakkerij Odenwald organic 

Twee broodjes belegd met:

Vegan worstenbroodje van de Brabantse

meesterbakker Keilekker  

~

Handfruit van het seizoen zoals een appel,

mandarijn of mineola

~

Biologisch vruchtensapje rechtstreeks uit de

boomgaard 

 

Wij werken met Hollandse
leveranciers die met liefde en

aandacht hun producten bereiden. 

Dat proef je!

 

Tiny Tasty lunch 14,50

Boerenkaas van boerderij Brienenshof uit

Cothen met huisgemaakte tomaten tappenade

en basilicumcrème 

Pompoenhummus, vegan feta en kleurexplosies

van granaatappeltjes

Coppa Nostrana gemarineerd in wijn en kruiden,

truffelroomkaas en cipollini

Brood komt van bakkerij Odenwald organic 

Drie kleine broodjes belegd met:

~

Handfruit van het seizoen zoals een appel, mandarijn

of mineola

De inhoud & prijzen van onze boxen zijn
voor 1 persoon. 

Alle boxen zijn exclusief bezorgkosten en BTW. 

Allergeen informatie: alle hartige borrelboxen bevatten ingrediënten
of sporen van gluten, lactose en noten. 



Sweet Love & Joy 14,95
brievenbus

De lekkerste nougat van de Notenfabriek

~

De beste drop ooit van Klepper & Klepper 

 (200 gram)

~

Chokay Original Treats  (110 gram)

~

Agroposta siroop zakje

~

Do it your self warme chocolademelk

  

Borrelboxen houdbaar

Sweet Happiness 23,50

De lekkerste nougat van de Notenfabriek

~

De beste drop ooit van Klepper & Klepper (200

gram)

~

Chokay Original Treats (110 gram)

~

Agroposta lavendelsiroop zakje

~

Do it your self warme choco lademelk

~

Biologisch vruchtensapje van Schulp

~

Tutti frutti van de Notenfabriek 

~

Notenmix van de Notenfabriek 

~

Doosje Happy Mondays Clipper thee 

De Borrelbox Tiny 14,95

brievenbus

Notenmix van de Notenfabriek  

~

Puntje Oude Gracht kaas. De enige échte

Utregse kaas! 

~

Flinter dunne Rice Chips van Bazqet by mr B.

~

Agroposta lavendelsiroop zakje

~

Reageerbuisje met witte wijn - By Tubes

Crispy Vegan box 18,50

Flinterdunne Rice Chips van Bazqet by mr B.

~

Tutti frutti van de Notenfabriek 

~

Notenmix van de Notenfabriek 

~

Knapperig tuintje van gedroogde groenten

boordevol gekruide paprika, okra en shiitake 

~

Biologisch vruchtensapje van Schulp

~

1 blikje Hard Seltzer - De grote hit in het

buitenland. Natuurlijke fruitsmaken, bruisend

fris met 4,5% alcohol.

Alle boxen zijn exclusief bezorgkosten en BTW. 

Allergeen informatie: alle hartige borrelboxen bevatten ingrediënten
of sporen van gluten, lactose en noten. 

Pick & Choose 27,75

1 piccolo witte of rode wijn

of 2 bier van brouwerij De Leckere (pils &

IPA 0.5%)

of 2 Biologische sapjes van Schulp

Een heerlijke worst van Brandt en Levie 100%

biologisch

~

Spaanse Olijven met Ansjovis La Española

~

Chips van Torres met zwarte truffel 

~

Notenmix van de Notenfabriek uit Utrecht 

~

Puntje Oude Gracht kaas. De enige échte

Utregse kaas! 

~

Flinter dunne Rice Chips van Bazqet by mr B.

~

Sardines Coralie Joulin Millésimées

Geserveerd met:



Fever Tree Gin box  21,50

Duurzaam gin gebrouwen op zonnepanelen. 

Solar gin - 100ml

2 Fever Tree tonic

~

Garnituur voor de Gin Tonic

~

Spaanse Olijven met Ansjoves La Española

~

Notenmix van de Notenfabriek

~

Groente chips 

Healthy Kick box 16,50

Lo Bros Kombucha drink

~

Biologische sapje van Schulp

~

3 stukken handfruit

~

Nuts and Berries superfoods Bar 

~

Chokay Original Treats (110gram)

Virgin 0% Gin box 21,50

Alcoholvrije Gin

~

2 Fever Tree tonic

~

Garnituur voor de Gin Tonic

~

Spaanse Olijven met Ansjovis La Española

~

Notenmix van de Notenfabriek 

~

Groente chips 

Borrelboxen houdbaar

Alle boxen zijn exclusief bezorgkosten en BTW. 

Allergeen informatie: alle hartige borrelboxen bevatten ingrediënten
of sporen van gluten, lactose en noten. 

Wine & Bite kist  23,50 

Les Colimonts Chardonnay-Viognier reservé blanc

I.G.P. P

~

Puntje Oude Gracht kaas. De enige échte Utregse

kaas! 

~

Ciabattine met rozemarijn 

~

Notenmix van de Notenfabriek  
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Het start bij het doel Kies het menu 

Brand de box

Maak verbinding Samen duurzaam

Activeer & deel kennis

Benut deze decembermaand  en personaliseer de

caterbox voor een unieke ervaring. Maak verbinding

en bouw samen een duurzame relatie op.  
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Wij werken samen met Vers & Fijn. Specialist in het

bezorgen van vers gekoelde producten.  

Tarieven zakelijke bezorging  
Voor de verse & houdbare boxen worden per adres de
onderstaande tarieven gehanteerd. Wij bezorgen in Europa.

POSTNL*
Houdbare box    € 6,00
Brievenbusbox  € 4,50

VERS & FIJN LEVERING
€ 14,00
Uiterste leverdatum voor de feestdagen is 24 december. 

*LET OP: tarieven zijn voor NL en deze optie is alleen mogelijk als
de boxen tijdig worden besteld.



Klanten reacties

Caroline Heij-  Tuitert

Sweco

Wat hebben jullie de levering van de
pakketten keurig en superleuk gedaan.

Mooie aparte producten.
Compliment hoor !!

Julia Valk

Merkle

Wij hebben met ons team online gekookt en
samen genoten van een speciaal  3- gangen

Merkle kerstdiner 2020. 

Thijs  Verburg

Capital Partners

Onze relaties waren heel enthousiast over de
borrelbox. Dank voor de prettige

samenwerking en tot een volgende keer. 

Eveline Loomeyer

Valuecare

Onze Valuecare thuisfuifbox was een schot
in de roos. Een leuke manier om onze

medewerkers aandacht te geven. Dank voor
het concept en de samenwerking. 

Debbie Eijgensteijn

St. Antonius

In twee weken hebben jullie gewoon 7700
gezonde pakketten bij onze zorg

medewerkers geleverd. Chapeau! Het zag er
fantastisch uit. Zo blij. 



"Nothing brings people
together like good food."

-  Taco van den Berg chef
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over ons

Team

Joost, Fabian, Taco, Suzan, Leonie, Sander,

Boris, Jerome & Anne leggen dagelijks hun

ziel en zaligheid in Caterbox.nl. Samen gaan

zij voor de beste foodbox beleving van

Europa. 

Caterbox.nl

We bezorgen volledig gebrande Caterboxen

door heel Nederland*. De kwaliteit en de

beleving van je ontbijt, lunch, borrel of diner

is op ieder type event gelijk. Thuis activeren

we je en maken we van jou een echte chef.

Met een paar tips zet je in enkele minuten

verse, knapperige en kleurrijke gerechten op

tafel. 

Kwaliteit

De kwaliteit van iedere Caterbox moet gelijk

zijn aan dat van een live event. Om die

kwaliteit te garanderen en blijvend te

verassen, met o.a. unieke duurzame

producten, werken wij sinds dag 1 van Food

Jazz & DJ's samen met lokale leveranciers.

Zij beschikken over een uniek aanbod,

adviseren & inspireren ons en leveren

dagelijks vers. 

Oorsprong

Caterbox.nl is in Coronatijd opgericht door

Full service partycateraar Food Jazz & DJ's.

Wij kenmerken ons al 16 jaar door onze

persoonlijke aanpak en gevoel voor

nonchalance luxe. Wij beschikken dé

expertise en een professionele

productiekeuken van 800m2 in Nieuwegein 

 om vers & smaakbeleving op locatie te

garanderen.



CATERBOX.NL
LUXE & GEMAK GAAN PERFECT SAMEN

Fijne decembermaand toegewenst
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Caterbox.nl

Sales: Suzan Berculo, Leonie Schrijen & Joost Luitse

Overijsselhaven 131

3433 PH Nieuwegein

Telefoonnummer

030 - 30 35 464

E-mailadres

business@caterbox.nl

Namens het Caterbox team

Joost Luitse, directeur

Contactgegevens


