
HanzeCateringContact  
Aan een verzorgde activiteit of bijeenkomst 
gaat een goede voorbereiding vooraf. Graag 
bespreken we dit persoonlijk met u. 
Voor al uw vragen/opmerkingen kunt u contact 
zoeken met onderstaande adresgegevens.

 +(31) 38 303 16 20
 info@HanzeCatering.nl
 www.HanzeCatering.nl

Gildestraat 1 8263 AH Kampen

Openingstijden: ma. t/m do 09:30 tot 17.00, 
vr. 09:30 tot 16:00 uur

Onze website
www.HanzeCatering.nl

HanzeCatering heeft natuurlijk ook een 
website, U vind hier al onze producten, 
diensten en mogelijkheden.
U kunt hier ook onze producten bestellen. 
Als u zich als bedrijf aanmeldt of als vaste 
klant, beschikt u over een eigen account 
waarbij betalingen via maandelijkse factuur 
gaan. (Betalingstermijn van 14 dagen) Kijk 
op www.HanzeCatering.nl

Lunchcafé “Bij Ons” en cateraar
Gildestraat 1, 8263 AH, Kampen

Wij zien u graag terug!
gratis 

In het Lunchcafe kunt u gebruik maken 
van gratis internet. 

Zo kunt u gewoon doorwerken terwijl 
u van een broodje geniet!

Wat doen 
wij allemaal?

•  BROODJES
•  LUNCHES
• VERGADERSERVICE
• OVERWERK- 
MAALTIJDEN

•  SALADES
•  SNACKS
•  PARTY ARRANGE-
MENTEN

• BBQ EN BUFFET-
TEN

en ook de  
mogelijkheid  
om te lunchen 
“Bij Ons” in het 
Lunchcafé

HanzeCatering



Onze BBQ “W
agon”

Eet smakelijk!

HanzeCatering
Lunchcafé “Bij Ons” en cateraar

Wat is er mooier dan 
lekker samen buiten 

te zijn, genietend 
van het mooie 
zomerweer, een lekker 
glaasje erbij en een 

uitstekend verzorgde 
barbecue? 

Wij bieden voor elk budget een 
heerlijk, gevarieerd vers aanbod van 
barbecue producten en salades. Tevens 
bieden wij ook een BBQ assortiment voor 
de vegetariër aan. Kortom voor ieder wel 
iets te vinden, voor de kleine eter tot de 
geoefende professionele BBQ-er. 

Grote groepen kunnen gebruik maken van 
onze “BBQ Wagon” Bijvoorbeeld varken 
of beenham aan het spit, kip(pen) of en 
kalkoen aan een spies behoort tot een van 
de vele mogelijkheden. Ons vlees wordt 
geleverd door de lokale vakslager en is 
gegarandeerd van Top-kwaliteit.

BBQ’en?

Overwerk Maaltijden 
Onze overwerkmaaltijd, is dagelijks wisselend, 
(deze wordt warm bezorgd tussen 17:00 uur en 
17:30 uur) en is bereid met verse groente en kost 
u maar €10,50.

Maaltijd Deal
Onze maaltijddeal, (deze wordt warm 
bezorgd tussen 17:00 uur en 17:30 uur) is de 
overwerkmaaltijd, een toetje en een flesje fris en 
kost u maar €12,50.

Workshops
HanzeCatering verzorgt ook workshops 
waaronder:
•	 BBQ	workshop
•	 Kook	workshops
Interesse? Neem dan contact met ons op.

Verhuur ruimte
Wij willen u graag ontzorgen voor wat betreft 
vergaderingen/ presentatie(s) en of uw
bedrijfsbijeenkomst(en). In samenwerking
met onze partners hebben we “Bij Ons”
aan de Gildestraat 1 de beschikking
over ruimtes van 4 tot 100 personen met
moderne presentatiemiddelen zoals een 80
inch scherm (met diverse gebruiks opties), 
overheadprojectoren en flipover(s).

Wij kunnen uw verblijf veraangenamen met 
koffie, thee, frisdranken en sappen. Tevens 
verzorgen wij graag uw lunch en diner.

Wij faciliteren:
•	 Vergaderservice
•	 BBQ	warme	en	koude	buffetten
•	 Familiebijeenkomsten	en/of	feesten

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

 


