
THE FOOD
LINE-UP
&
Muziekgebouw





The Food Line-up is een creatief en baanbrekend 
cateringbureau met de missie om mensen beter 
eten te laten ontdekken. Van foodtruck tot 
vijfgangendiner: wij regelen het. 

Waar andere cateraars met vaste chefs werken, 
bouwt The Food Line-up uit een netwerk van 100 
zelfstandige chefs voor elk event de best passende 
line-up. Het team van doorgewinterde 
foodies zoekt daarom onophoudelijk naar de beste 
gerechten. 

Of het nou een Napolitaanse pizza is, future proof
fastfood of een verfijnd gerecht van die 
aanstormende chef. We gaan altijd voor geniaal 
lekker. 

OVER ONS



dE lINE-UP

THIS IS HOW WE DO IT

Een borreltje voor je team? Een jubileum 
voor al je werknemers en relaties? Of wil 
je “eventjes” een file aan foodtrucks voor 
laten rijden? Jij vraagt, wij kunnen 
draaien

JOUW
AANVRAAG

Of je nou gewoon wat snackies voor een 
feest zoekt of hand-gevouwen wontons
vanuit synchroon vliegende luchtballonen wil 
serveren, met ons netwerk van 100 cateraars 
en chefs maken wij een unieke (duurzame) 
line-up voor jouw event. 

KLINKT LEKKER?
Mooi! Als je ons plan briljant vindt 
klinken, dan zetten wij ons 
productieteam aan het werk. Die 
regelen dat je event straks beter dan 
ooit smaakt. En de service net zo goed 
is.

Sit back & relax
Terwijl wij aan het rennen en regelen 
zijn, doe jij… Ja, gewoon lekker even 

niets. We zorgen dat je geen tel over de 
catering voor je event na hoeft te 

denken. 

TIJD VOOR 
EEN FEESTJE!

Het event kan beginnen, het eten is 
binnen! We maken sowieso een feestje 
waar iedereen nog lang over napraat. 
Wij ook. Want binnen een paar weken 

evalueren we graag met jou ’t event.

We’re hungry for change! Daarom pakken we bij The Food Line-up catering net iets 
anders aan. Voor ons geen vaste koks in een eigen keuken. Met een netwerk van 100 
zelfstandige chefs, food innovators en culinaire creatieven stellen we voor ieder event 
een unieke line-up van gerechten samen. Van snack tot sterrenbordje – altijd geniaal 
lekker, duurzaam en van kop tot staart geregeld. 

Vast in de stemming voor een 
event komen? Scan de code en 
maak letterlijk een feestje van 
deze presentatie met de ‘The 
Food… No… Music Line-up’ 
playlist.



YOUR WISH IS
OUR COMMAND
Wij vinden niets leuker dan te bedenken hoe we de 
boodschap, doelstelling of het thema van jouw 
evenement kunnen vertalen in de best passende 
food line-up. Deze stellen we altijd samen op basis 
van capaciteit, diversiteit en sfeer. Natuurlijk 
afgestemd op jouw type evenement, dag en gasten.



Duurzaam dna

Kijk online naar onze 
B-corp score

We eten allemaal, elke dag. Wij geloven dat wat vandaag op je 
bord ligt, bepaalt hoe de wereld er in de toekomst uitziet. En dat je 
die toekomst geniaal lekker kan veranderen. Dat doen we elke keer 
volgens de volgende principes en doelen:

See you in 2023

• 50% van al onze gerechten zijn plantaardig
80% van de gerechten zijn vegetarisch

• 100% kraanwater / artisanale dranken
• 100% kleinschalige, lokale en zelfstandige specialisten 
• +5 punten op onze B corp score per jaar 

Onze principes

• (Plant)aardig meer groenten
Minder dierlijke producten = minder negatieve impact op het milieu. Zo 
simpel is het. Naast je vertrouwde vlees, vis en zuivel willen we daarom 
constant verrassen met gruwelijk goede groentes. 

• Het lekkerste vakmanschap
We werken altijd en alleen met chefs en cateraars die één keuken of 
één gerecht he-le-maal uitgespeeld hebben. De echt meesters van hun 
vak. 

• Lokale, kleinschalige ondernemers voor lokale inkoop
Lokale chefs en producten kopen lokaal in. En dat betekent kortere 
ketens, betere ingrediënten en eerlijkere prijzen. 

• No-waste, baby!
Met hetzelfde gemak gooi je het NIET in de afvalbak. We voorkomen 
verspilling en proberen reststromen nieuwe waarde te geven. 

• Constant opzoek naar het laatste/nieuwste/beste
Of het nou duurzame innovatie is of juist de laatste food trend; we 
hebben het in ons netwerk. En anders vinden we het wel!

https://bcorporation.net/directory/the-food-lineup
https://bcorporation.net/directory/the-food-lineup


MENU
Compressed Dinner
Injectie van mozzarella, basilicum, tomaat, gepofte knoflook. Crunch van 
olijfolie focaccia, oregano, pijnpoompit

2 Gigabyte Korean style hotdogs
Loaded hotdog met Korean style kimchi-coleslaw, yuzu-miso mayonnaise 
en cheddar

Another dimension
Hartige donut, glitterdooier van zwarte truffel en sterren van 
wintergroente

Ceci n’est pas un dessert
‘Taartje’ gevuld met Parmigiano crème en frambozen paprika compote 
afgetopt met zilveren framboosjes

Dragon Popcorn
Ras el hanout karamel nitro popcorn waarbij de rook uit je neus komt

Type event: feestavond
Opdrachtgever: Simone produceert!
Aantal gasten: 800
Locatie: De Hallen, Amsterdam
Thema: It’s going to get weird

WETRANSFER 
10 JAAR

Kijk hier 
voor alle ins 
& outs van 
deze case

https://www.thefoodlineup.nl/project/wetransfer-10-jaar
https://www.thefoodlineup.nl/project/wetransfer-10-jaar


Type event: jubileum
Opdrachtgever: WISH! Company & XSAGA 
Aantal gasten: 65.000
Locatie: Hangar, Schiphol
Opdracht: Mensen bedanken, beroeren en 
betrekken. Van vliegtuigspotters, tot 
voormalige CEO’s, jong en oud, iedereen 

vierde de verjaardag van KLM.

CRUNING THE NUMBERS

65.000 Gasten
560 Personeel
48 Chefs
19.500 Verse smoothies
35.000 Porties vis
21.000 Worstenbroodjes
13.500 Taartjes
32.000 Glazen bier
49.500 Kopjes koffie

KLM 100 JAAR

Kijk hier 
voor alle ins 
& outs van 
deze case

https://www.thefoodlineup.nl/project/klm-100-jaar
https://www.thefoodlineup.nl/project/klm-100-jaar


Type event: sit down dinner
Opdrachtgever: Reputation Institute
Aantal gasten: 100
Locatie: Concertgebouw, Amsterdam

MENU

Eten wat het wad schaft
Crème van wilde wad oesters met zee-groenten en 
bodemcultuur mosselen

Opbokken
Vlees van VOC gekruide bokjes met een crème van 
Nederlandse bataat, atjar van pompoen met een 
crunch van ingemaakte bloemkool

Van het wad naar de duinen
Duindoornbes crémeux met een crumble van 
Hollandse hazelnoot en parfait van beurre noisette

Reputation
dinner

Kijk hier 
voor alle ins 
& outs van 
deze case

https://www.thefoodlineup.nl/project/reputation-dinner
https://www.thefoodlineup.nl/project/reputation-dinner


Type event: walking dinner
Opdrachtgever: Vel’Or Graceful Events
Aantal gasten: 2.500
Locatie: Nieuwe werf Feadship, Amsterdam
Thema: Under the sea

MENU

Eb & vloed salade
Met eetbaar zand en zeekraal

Geopende plantaardige ‘coquille’
Van Koningsboleet met eetbaar koraal

Tartaar
Van zalm met hangop van limoen en gel van komkommer

Zoete scheepsknopen
Van huisgemaakte marshmallows in de kleuren van 
Feadship

Kool en cacao
Ganache van pure chocolade, speculaaskruiden en 
amandel-crunch

170 jaar royal van lent
shipyard & opening nieuwe 
werf feadship



MENU

Brood van 7 soorten zaden - Zaden
Haver, sorghum, teff met dip van 
zonnebloempitten 

Blini met zeewierkaviaar – Gezonde oceanen
Gezonde oceanen Blini met koolrabi gegaard 
ingekookte Hollandse thee, zeewierkaviaar met 
zure room van zijden tofu

Steak Tartaar – Meat me halfway
50/50 tartaar van natuurgrazers en paprika en 
gedroogde watermeloen met aardappelwafel 
en gepoft tomaatje

Salade Lokaal – Hyper lokaal 
Hollandse sperziebonen, toverbonen en 
snijbonen, paarse aardappel, no-waste 
croutons, ui en ei

Type event: special project
Opdrachtgever: Rabobank & Mojo
Aantal gasten: 15.000
Locatie: Lowlands
Thema: Wat eet jij in 2050?

Brasserie 2050

Kijk hier 
voor alle ins 
& outs van 
deze case

Ravioli – Verzilting 
Verse ravioli met vulling van aardappel, 
gerookte planktonboter, Hollandse pecorino
en zilte kruiden

Bourguigon san boeuf – Eiwittransitie
Stoofvlees van de Vegetarische Slager in 
bruin bier, ui, bleekselderij, wortel, 
oesterzwam en aardappel 

Crème brûlée – Oorsprong 
Melk getrokken in (on)kruiden en bloemen uit 
eigen weide, zoals madelief en 
paardenbloem

Brasserie 2050 vertelt aan de hand van gerechten 
voedselvraagstukken van de toekomst. Ieder 
gerecht licht een thema toe én per gerecht is de 
CO2-reductie gemeten ten opzichte van het 
oorspronkelijke gerecht. Het menu is bedacht om 
slim en efficiënt vooraf te maken en te serveren 
voor grote getalen fans.

https://www.thefoodlineup.nl/page/brasserie2050
https://www.thefoodlineup.nl/page/brasserie2050


MENU

Daily Harvest
Hier eet je gerechten op basis van 80% rescued food, van ingrediënten van 
Instock bijvoorbeeld 

Comfort Food
Grab a mighty not so meaty burger and indulge. Denk heerlijke broodjes pulled
jackfruit, vegan poffertjes en hybride burgers

Nature’s Next Snacks
Easy going plant based snacks waar zelfs de grootste carnivoor voor zwicht zoals 
shoarma van knolselderij, plantbased frikandel en en jackfruit bitterballen

Vitamine Boost
Fruitbowls, smoothies en sappen

Future Fries
Biologische- en groente friet met bijzondere toppings en sauzen

Type event: special project
Opdrachtgever: Apenkooi festival
Aantal gasten: 65.000
Locatie: DGTL festival, NDSM terrein
Thema: Circulair voedselsysteem

CIRCULAIR FOOD 
COURT

Kijk hier 
voor alle ins 
& outs van 
deze case

https://www.thefoodlineup.nl/project/circular-food-court-dgtl
https://www.thefoodlineup.nl/project/circular-food-court-dgtl




hONGER
NAAR MEER?
Graag bedenken we ook met 
jou een uniek menu en regelen 
we het van kop tot staart. 

Neem vrijblijvend contact op 
met:
events@thefoodlineup.nl
+31(0)202615235 

WWW.THEFOODLINEUP.NL

mailto:events@thefoodlineup.nl?utm_source=sales%20presentatie&utm_medium=email&utm_campaign=sales_presentatie

