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 kunt 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

HanzeCatering

Contact
Aan een verzorgd feest gaat een goede voorbereiding
vooraf. Graag bespreken we dit persoonlijk met u.
Voor al uw vragen/opmerkingen kunt u contact
zoeken met onderstaande adresgegevens.

Lunchcafé “Bij Ons” en cateraar
+(31) 38 303 16 20
info@hanzecatering.nl
www.HanzeCatering.nl

Gildestraat 1, 8263 AH, Kampen

Gildestraat 1 8263 AH Kampen
(Gebouw IMPACT)

gratis

In het Lunchcafe kunt u gebruik maken
van gratis internet.
Zo kunt u gewoon doorwerken terwijl
u van een broodje geniet!

Openingstijden: ma. t/m vr. 09:30 tot 17:30 uur

HanzeCatering

Wij zien u graag terug!

•
•
•
•
•
•
•

BROODJES
LUNCHES
VERGADERSERVICE
OVERWERK-MAALTIJDEN
SALADES
SNACKS
PARTY ARRANGEMENTEN

•

BBQ EN BUFFETTEN

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

Lunchcafé “Bij Ons” en cateraar
HanzeCatering is een jong bedrijf
met jarenlange bewezen ervaring in
de horeca en in het verzorgen van
catering in de breedste zin van het
woord. Wij staan voor Gastvrijheid &
Kwaliteit, voor een juiste prijs.

Wat bieden wij?
Wij voorzien u graag van broodjes, vergaderlunches,
hapjes, diners, buffetten en BBQ’s. Wij hebben een
verse maaltijdservice. Overwerkmaaltijden zijn op bijna
ieder moment verkrijgbaar en in overleg is bijna elke
samenstelling wel mogelijk.
Bestellingen worden op verzoek gebracht, als regel
hanteren we gratis bezorging bij een order/besteding
vanaf € 15,00. Uiteraard bezorgen wij in Kampen en
de directe regio.

U bent welkom

Assortiment

“Bij Ons”

HanzeCatering beschikt over een ruim assortiment
aan producten: allerlei soorten broodjes, warme
maaltijden, overheerlijke salades, snacks,
tussendoortjes, fruit, dranken en bittergarnituren

in het Lunchcafé
U kunt “Bij ons”ook lunchen in het Lunchcafé . Wij zijn
van maandag tot vrijdag open van 09:30 tot 17:30 uur. U
kunt ook afspreken met collega’s, wellicht voor een
vergadering of snelle meeting. Wij beschikken over een ruime
parkeergelegenheid voor meer dan 100 auto’s.
Tevens beschikken wij over meerdere zalen tot ruim 200
personen, wij kunnen in een samenwerkingsverband met
Kamper Events een volledige dag voor u verzorgen, van
verjaardagsfeestje tot bedrijfspresentaties, van een eenvoudig
tot complexe invulling van die dag.

Ook leveren wij party-arrangementen & BBQ’s en
kunnen wij uw vergadering of meeting van A tot Z
verzorgen!

open van
van
maandag totopen
vrijdag
maandag
totuur.
vrijdag
van 09:30
tot 17:30
van
09:30 tot 17:30 uur
Bienvenue!
Bienvenue!

