
Live Cooking is de perfecte partner voor de culinaire 
verzorging van uw zakelijke evenementen. Door 
een diversiteit aan catering en veel verschillende 
mogelijkheden, laten we uw culinaire wensen in 
vervulling gaan. 

Met veel toewijding, passie en plezier regelen wij het 

verzorgen van uw recepties, jubileums, openingen en 

beurzen tot in de puntjes. Uw gasten zullen hierdoor, 

op het gebied van eten en drinken, van alle gemakken 

worden voorzien. 

Buff etten, diners, hapjes en drankjes kunnen desgewenst 

op maat worden geleverd, zodat het volledig past bij 

uw bedrijf, de locatie en de gelegenheid.

Onze diensten
T O T  I N  D E  P U N T J E S . . 

Metaalstraat 18a

7483 PD Haaksbergen

Overijssel, Nederland

Tel: 053 572 80 27

www.live-cooking.eu

info@live-cooking.eu

Vrijblijvend in gesprek?

facebook.com/livecookinghaaksbergen
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onze arrangementen
C U L I N A I R  G E N I E T E N 

Culinaire klasse
V O O R  E L K  E V E N E M E N T

Live Cooking verzorgt de culinaire catering van uw 
zakelijke evenement van top tot teen. Naast de 
standaard lunches, diners en borrels kunnen wij uw 
bedrijf als complete cateraar van dienst zijn. 

Uiteraard is dat altijd met een gastvrije service en een hoge 
kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat alle benodigde spullen, zoals 
servies en glaswerk, worden gebracht en opgehaald. Live 
Cooking is de perfecte partner voor een wekelijkse lunch, 
een maandelijkse receptie of een eenmalig evenement. 

Naast de arrangementen op de volgende pagina is het 
uiteraard ook mogelijk om catering op maat aan te vragen. 

Complete Lunch  € 9,95 p.p.
Volledig verzorgd. Inclusief:

Twee zachte broodjes met beleg
Sandwich met gerookte zalm
Chocolade croissant
Soep naar keuze
Handzaam fruit
Verse jus d’orange
Melk en karnemelk

Chinees/Indisch buffet € 19,95 p.p.
Vanaf 15 personen. Inclusief:  

Nasi, bami en mihoen
Rundvlees smoor
Kipsaté met pindasaus en krokante uitjes
Ketjap boontjes
Komkommer sesamsalade
Atjar
Kroepoek
Fruitsalade

Exclusieve Receptie  € 1,10 p.s.
Luxe gemengde hapjes  

V.a.100 stuks, ook verkrijgbaar
in buff etvorm. Onder andere:
Paling
Zalm
Hollandse garnalen
Filet Americain
Paté
Gerookte kipfi let

warm/koud buffet € 17,95 p.p.
Vanaf 15 personen. Inclusief: 

Varkenshaasmedaillons
Kipsaté met pindasaus
Koude pastasalade met tonijn en olijven
Vleessalade met garnituur
Rauwkostsalade
Stokbrood met sausjes

Bestellingen graag 5 dagen van te voren doorgeven, per mail 

of telefonisch. Betalen kan op rekening of contant. 

Alle gerechten, toebehoren en benodigdheden worden 

uiteraard vooraf bezorgd en achteraf opgehaald!

Naast de culinaire catering verzorgen wij ook graag 

uw complete evenement, inclusief drank, inrichting en 

feestelijke aankleding!

Onze prijzen zijn exclusief btw. Voor onze algemene 

voorwaarden verwijzen we u naar onze website:

www.live-cooking.eu.

Voorwaarden
A L L E S  G O E D  G E R E G E L D

Bestellingen graag 5 dagen van te voren doorgeven, per mail 

Alle gerechten, toebehoren en benodigdheden worden 

uw complete evenement, inclusief drank, inrichting en 

Voorwaarden
Diverse soepen  € 4,25 p.p.
Met stokbrood en saus

Vanaf 25 personen. Inclusief:  

Tomatensoep
Erwtensoep
Pompoensoep
Groentensoep
Kippensoep
Italiaanse minestronesoep
Stokbrood
Pittige kruidenboter
Knofl ooksaus

Live Cooking is opgezet door Boudewijn te Koppele, 
die vanaf 2010 wordt bijgestaan door Boy te Koppele. 
De culinaire catering van Live Cooking is voortge-
komen uit hun gezamenlijke passie voor koken en 
ondernemen. Vader en zoon zijn dan ook samen 
verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf. 

De gastvrijheid van Boudewijn wordt aangevuld met de 

ervaring van Boy, die na de Cas Spijkers Academie bij 

sterrenrestaurant De Librije heest  gewerkt. Dit zorgt voor 

een combinatie van zakelijke service en exclusieve 

gerechten, gemaakt van verse ingrediënten en eerlijke 

producten. Met de huisgemaakte lekkernijen van Live 

Cooking wordt elk evenement een culinaire verwennerij!

passie en plezier
O N Z E  M O T I VAT I E V.A.

V.A.

V.A. V.A.

V.A.

Winters buffet  € 14,95 p.p.
Vanaf 15 personen. Inclusief:

Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Preistamppot
Hutspot
Speklap
Rookworst
Spareribs
Hachee met jus

Luxe

V.A.

Winters buffet  € 12,95 p.p.
Vanaf 15 personen. Inclusief:

Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Speklap
Rookworst
Jus
Diverse tafelzuren

Normaal 

V.A.
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