Wilt u catering op maat laten verzorgen?
Kĳk voor meer informatie op onze website:
www.debourgondischekeuken.nl
Voor reserveringen kunt u telefonisch contact met ons opnemen,
per e-mail mag natuurlĳk ook.

De Bourgondische Keuken
Herenstraat 29
2313 AE Leiden
T:
M:
M:
E:
W:

071 - 362 83 57
06 - 233 182 74 (Joris Scheffer)
06 - 239 934 93 (Ron Annokee)
info@debourgondischekeuken.nl
debourgondischekeuken.nl

CATERING
CATERING OP MAAT GEMAAKT

Borrelhapjes
Ontbĳt en Lunch
Diner
Koude buffetten
Warme buffetten
Vegetarisch buffet
BBQ
.. en nog veel meer!

Heeft u iets te vieren?
Wĳ maken van uw feest een onvergetelĳke ervaring door een
perfect verzorgde catering van een uitstekende kwaliteit. Of u
nu kiest voor een heerlĳk ontbĳt, een zalig diner, een gezellig en
smakelĳk buffet of een verrukkelĳke BBQ, u bent bĳ ons verzekerd
van culinaire hoogstandjes en een uitmuntende service.
Dagvers, huisgemaakt en met passie bereid. Dat zĳn de
kernwoorden waar het bĳ onze catering om draait. Onze chefkok
gaat alleen voor de beste ingrediënten en laat u genieten van
de kunsten die hĳ heeft opgedaan in diverse gerenommeerde
restaurants. Wilt u ervan verzekerd zĳn dat het uw gasten aan niets
ontbreekt? Onze vriendelĳke en vakkundige bediening zal uw
feest tot in de puntjes verzorgen.
Wĳ gaan altĳd voor kwaliteit en bĳ ons is alles mogelĳk. Als u dat
waardeert, bent u bĳ de Bourgondische Keuken aan het juiste
adres.

Pure passie
De Bourgondische Keuken is een initiatief van twee jonge enthousiaste
ondernemers met een passie voor ouderwets lekker eten. Zĳ werken al jaren
in de horeca en weten als geen ander dat perfect eten met een uitstekende
bediening het concept is voor een geslaagd evenement.
Houdt u van ambachtelĳke en bourgondische maaltĳden? Laat u dan
verwennen met ouderwets lekker eten met een heerlĳk nieuw randje. Geniet
van uw tot in detail geregeld feestmaal en perfecte culinaire hapjes. Ze zĳn
met hart en ziel voor u bereid.
Zoekt u een ervaren traiteur voor kleine of grote catering, kies dan voor de
Bourgondische Keuken. Wĳ zĳn pas tevreden als u én uw gasten dat zĳn!

