Offerte op maat
Een buffet verzorgt door De Beren Op Locatie boek je al
vanaf € 14,50 per persoon! Naast de buffetten of barbecues die wij standaard aanbieden kun je bij ons altijd
terecht met jouw specifieke wensen.

DE LEKKERSTE BERENGERECHTEN
BIJ JOUW OP LOCATIE!

Op Locatie

VOORBEELD BERENBUFFET:
• Kipsaté
• Spare ribs
• Berenburger
• Berenspies
• Gambaspies
• Rundvleessalade

DE BEREN

• Zalm salade
• Rauwkost
• Stokbrood kruidenboter
• 1/2 maiskolf
• Gepofte aardappel
• Sauzen

DE BEREN

Op Locatie
Wil je bijvoorbeeld liever geen gebruik maken van een
buffet? Wij serveren ook losse extra’s, zoals berelekkere
bitterballen, hotwings of een gemixte bittergarnituur.
Alles is bespreekbaar!

Ben je geïnteresseerd in een catering van De Beren Op Locatie,
of op zoek naar meer informatie voor jouw feest of event?
Neem dan gerust contact met ons op!
MAIL: info@berenoplocatie.nl
TEL: 010 - 820 88 15
De Beren

CATERING
TOT IN DE PUNTJES VERZORGD!

WWW.BERENOPLOCATIE.NL

WWW.BERENOPLOCATIE.NL

Welkom bij De Beren!
Bij De Beren geniet je al 30 jaar van heerlijke vlees- en
visgerechten die vakkundig bereid worden op de grill.
Wat ooit begonnen is met een eetcafé in Rotterdam is
uitgegroeid tot een grote horecaketen - bestaande uit
meer dan 40 restaurants én bezorgrestaurants - verspreid
over heel Nederland.

De Beren Op Locatie
De Beren op locatie is hét adres voor een tot in de puntjes
verzorgde catering op een door jouw uitgekozen locatie.
Wij verzorgen zowel zakelijke als particuliere catering
waarbij de beroemde Berengerechten natuurlijk niet
zullen ontbreken! Ook voor lunches, (personeels)borrels,
feesten & partijen of een uitgebreide barbecue kun je bij
ons terecht.

NEEM CONTACT OP
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN!

Omdat bijvoorbeeld onze spare ribs naar eigen Berenrecept worden gemarineerd, vind je de unieke smaak
van onze ribben nergens anders. Ook onze sauzen zijn
bereid volgens authentiek Berenrecept. Zo wordt onze
befaamde pindasaus elke dag volgens een geheim recept
vers geleverd.

Wij bieden een passende catering voor ieder type event.
Variërend van een uitgebreid warm en/of koud buffet,
een traditionele barbecue of de gerechten bereid op onze
authentieke Berensmoker.

Op www.beren.nl kan je reserveren bij een restaurant of
De Berenboot, berengerechten bestellen en thuis laten
bezorgen. Naast de restaurants en bezorgrestaurants
leveren De Beren ook cateringservices op maat.
De Beren Op Locatie verzorgen zowel zakelijke als
particuliere catering, met als belangrijkste kenmerk de
beroemde Berengerechten.

Gerechten
Laat je gasten genieten van een uitgebreid buffet
bestaand uit heerlijke warme en koude gerechten. Een
selectie van onze beroemde Berenspecialiteiten zoals
de saté, de Berenburger en de bekende spare ribs zal
hieraan natuurlijk niet ontbreken.

Onze Berensmoker is een echte eyecatcher op jouw feest
of event. Hiermee verzorgen wij op authentieke wijze de
barbecue bij jou op locatie. Onze gerechten worden op
hout gestookt, waardoor ze die lekkere barbecue smaak
krijgen waar iedereen zo gek op is!

