CUISINE & CO
Cuisine & Co, het nieuwe cateringconcept van Gourmet Invent, gooit
alle klassieke traiteurcodes overboord en maakt van uw evenement –
B2B of privé – een event vol verrassingen en samenhorigheid.
Een onberispelijke maar no-nonsense traiteurdienst, originele
voorstellen van chef-kok Tom Van der Eecken, ultraverse lokale en
seizoensgebonden producten, een trendy scene en een rode draad die
doorheen al deze objectieven loopt: gezelligheid en vrijgevigheid!

ONZE ATELIERS
De chef? Zeg maar orkestleider. Chef Tom onderhoudt een intens
contact en een hechte samenwerking met koks, patissiers,
leveranciers en lokale producenten. Samen slagen zij erin om elke dag
weer de smaakpapillen van zo’n 5000 mensen te prikkelen!

ONZE KEUKEN
Chef Tom is een nieuwsgierige en netwerkende chef voortdurend op
zoek naar nieuwe food trends. Daaraan ontleent hij zijn gulle urban
kitchen, zijn nomadenkeuken en healthy food voor fijnproevers dat
zijn weerklank vindt in het gezellige format van onze evenementen.

Uw Cuisine & Co contact:
Eva Trommelmans

eva.trommelmans@gourmetinvent.be
GSM: 0472 62 18 70

IT’S ALL ABOUT COFFEE
KOFFIEONTVANGST BASIC
Timing: 30 minuten
Drinks
Koffie & thee
Vruchtensap
Gearomatiseerd water met citroen | limoen | munt
Chaudfontaine plat & bruis
Food
Mini viennoiserie 2 pp (chocoladekoek | croissant | suisse)

KOFFIEONTVANGST LUXE
Timing: 30 minuten
Koffie ontvangst basic
Ontbijt aangevuld met Griekse yoghurt met biologische granola

TAKE A BREAK
KOFFIEBREAK VOORMIDDAG
Timing: 30 minuten
Drinks
Koffie & thee
Vruchtensap
Gearomatiseerd water met citroen | limoen | munt
Chaudfontaine plat & bruis
Food voormiddag
Seizoensfruit | XXL vruchtencake | XXL groentencake

KOFFIEBREAK NAMIDDAG
Timing: 30 minuten
Drinks
Koffie & thee
Vruchtensap
Gearomatiseerd water met citroen | limoen | munt
Chaudfontaine plat & bruis
Food namiddag
Fruits & homemade madeleintjes

LUNCH TIME
Tijdens de lunch voorzien we aan de bar of aan het buffet
volgende dranken :
Drinks
Koffie & thee
Vruchtensap
Gearomatiseerd water met citroen | limoen | munt
Chaudfontaine plat & bruis
Frisdranken
Indien gewenst voorzien wij bier en/of wijn tijdens uw lunch

LUNCHTIME
Ons food-aanbod bestaat uit enkele formules van een ruim assortiment originele
producten die op aantrekkelijke wijze met creatieve Cuisine & Co-signatuur
worden gepresenteerd.
GRAB & BITES LUNCH

TASTY LUNCH

Per persoon voorzien we:

Per persoon voorzien we:

2 Broodjes
2 Specials
Soep van de dag
2 Gebakjes

1 Broodje XXL
1 Special
Soep van de dag
2 Salades
2 Warme gerechten
1 Dessert
1 Gebakje

CRUNCHY LUNCH

CLASSY LUNCH

Per persoon voorzien we:

Per persoon voorzien we:

2 Broodjes
2 Specials
1 Salade
Soep van de dag
2 Gebakjes

2 Broodjes XXL
1 Special
Soep van de dag
2 Salades
2 Warme gerechten
2 Desserten
1 Gebakje

Uit onderstaande suggesties stellen wij uw assortiment samen:
Broodjes XXL

Salades

• Ciabatta XXL – crème van doperwten, feta, rode ui
• Focaccia XXL – varkensgebraad, vitellosaus, kappertjes, rucola

•
•
•
•
•

Broodjes
• Zachte minisandwich, kipsalade, radijs, bieslook, honing-mosterdmayonaise
• Donkere zuurdesemboterham, courgette, kruidenkaas, tartaar van tomaat,
radijs, komkommer
• Ronde wite pistolet, gehakt, pickles, ajuin
• Ficelle, geitenkaas, rode biet, salade

Specials
•
•
•
•

Enveloppe, wokgroentjes, scampi, wasabimayonaise
Enveloppe, lamsgehakt, koriander, tandoori, yoghurt, champignon
Vikingbrood, gerookte zalm, rucolamayonaise, verse sjalot, radijs, platte kaas
Bagel met sesamzaad, hammousse, Italiaanse ham, zongedroogde tomaat

Soep

Bulgur, kip, tomaat, rode ajuin, radijs
Fregola, scampi, rucolamayo, courgette
Sobanoedel, coriander, rund, paksoi
Griekse pasta, crème van feta, tomaat, komkommer
Quinoa met fijne groentjes, gemarineerde zalm

Warme gerechten
•
•
•
•

Macaroni 3 kazen
Wok van scampi, mange touts, kokos & rijst
Varkenswangen met een crème van knolselder
Chili con carne / Chili sin carne

Dessert
Assortiment medium desserten, keuze van de chef
(duo van chocolademousse, panna cotta rood fruit,…)

Gebak

Soep van de dag met garnituur
• Wortel- gembercake
• Appelcake
• Kilometer fruittaart

HAPPY HOUR
Timing : 60 minuten
Drinks
Witte en rode wijn | Pils | Frisdranken| Chaudfontaine plat & bruis

Tablesnacks
Crispy Crisps (quinoa chips & papadum curls)
Kaasblokjes met Tierentynmosterd
Salamisnoepjes & zure augurkjes

TASTY HAPPY HOUR
Timing: 60 minuten
Drinks
Witte en rode wijn | Pils | Frisdranken| Chaudfontaine plat & bruis

Tablesnacks
Assortiment zuiderse tapas (manchegospiesjes, olijvenmix, zongedroogde
tomaatjes & lomo)

Receptiehapjes (3pp)
Toastje met angus beef | truffelolie | crumble van gebrande hazelnoot
Krokant mandje met gepekelde groentjes | hangop
Toast à l’Amiral | garnalenboter

DAGPAKKETTEN
Cuisine & Co biedt naast de verschillende catering momenten ook
dagpakketten aan om tegemoet te komen aan de wensen van uw klanten.

Formule Yummy

Formule Savoury

Koffieontvangst basic
Koffiebreak voormiddag
Grab & bites lunch
Koffiebreak namiddag

Koffieontvangst basic
Koffiebreak voormiddag
Crunchy lunch
Koffiebreak namiddag
Tasty happy hour

Formule Tasty
Koffieontvangst basic
Koffiebreak voormiddag
Grab & bites lunch
Koffiebreak namiddag
Happy hour

BEDIENING
Wij voorzien de onderstaande personeelsbezetting op de dag van uw
evenement, op basis van 50 gasten
1 maître(s) d’hôtel (eindverantwoordelijke)
1 kelner
UNIFORM PERSONEEL
Wit hemd/witte blouse, zwarte broek, zwarte schoenen en schort Cuisine & Co

INRICHTING
Wij voorzien een bar en twee buffettafels van 2,2 m in licht berkenhout op
metalen schragen Cuisine & Co.
Er wordt ook een combinatie voorzien van trendy porselein, funky
disposables, bestekken, houten planken & servetten van Cuisine & Co.

Smiley
De SMILEY is een certifcaat dat uitgereikt wordt door het FAVV. Het is de
hoogst mogelijke kwaliteitserkenning dat een cateringbedrijf kan ontvangen.
Daarmee bewijzen we aan onze klanten dat we meer doen dan wat wettelijk
is voorgeschreven. We geven U de garantie dat we oog hebben voor de
strengste hygiënische normen en de grootste zorg besteden aan
voeselveiligheid.

Allergeneninformatie
Op uw event hebben onze chefs een overzicht mee van de aanwezige
allergenen in de gerechten die geserveerd worden.
Indien u of één van uw gasten hieromtrent een vraag heeft, dan kunnen zij
terecht bij onze projectleider die u met plezier verder zal helpen en u de
nodige informatie zal geven.

voor Gourmet Invent
Van Rysselberghedreef 2 bus 2 - Citadelpark
9000 Gent
+32 9 241 50 25
info@gourmetinvent.be

