HAPPERTJES
…WERELDS LEKKER
Via deze mail willen wij ons aan u organisatie voorstellen.
Happertjes is een kleinschalig cateringbedrijf dat hard aan de weg timmert in
Baarn, Soest, Amersfoort maar ook de verre omstreken en thuis is in de wereld
keuken.
Wij kenmerken ons door het aanbieden van niet alledaagse hapjes, snacks en
gerechten uit alle hoeken van de wereld, voorzien van onze eigen twist.
Onze gerechten, hapjes, salades en BBQ artikelen zijn origineel lekker en puur,
alles tegen een altijd passende prijs.
Van heerlijke hapjes tot lunch, diner zomer/winter BBQ of zelfs ontbijt op bed,
alles is mogelijk en bespreekbaar.
Alles is zuiver handmatig en met eerlijke producten gemaakt en bovendien altijd
vers.
Met onder anderen onze mobiele keuken zijn wij erg flexibel inzetbaar en kunnen
wij elk evenement van straatfeest tot festival en van tuinfeest tot congres
voorzien van iets unieks.
Happertjes is een initiatief van Rogier en Carina Engels.
Zij zijn ook het gezicht en zullen altijd op de klus aanwezig zijn omdat het hun
bevlogenheid is die telt bij het bereiden van de gerechten.
Wij bereiden allerlei noord Afrikaanse, Aziatische maar ook Europese hapjes en
gerechten.
Van een Briwat (filodeeg flensje met geitenkaas, dadeltje en verse kruiden) tot
een broodje bakkeljauw, van Stamppot tot Indische nasi met super malse saté.
De Multi functioneel inzetbare cateringwagen(Happertjes kar) is voor velen
ondertussen een vertrouwd beeld op allerlei evenementen en festiviteiten,
straat/tuin feesten, workshops, congressen en product presentaties.
Het idee om heerlijke en louter vers bereide gerechten direct bij de klant te
bereiden was een schot in de roos en resulteer in een grote tevredenheid. Zeker
ook omdat Rogier en Carina de beleving van lekker eten zo belangrijk en
bevredigend vinden, geeft het voeding aan hun passie en passie aan u voeding,
dat is wat u verdiend
Happertjes heeft altijd een thema die u smaakt en bij u past.
Een Arabisch buffet met heerlijke gerechten uit het midden oosten of een
Aziatische BBQ met al het lekkers wat Azië te bieden heeft.
Vanzelf sprekend zijn wij ook liefhebber van zoals wij dat noemen de “gewone”
Amerikaanse BBQ met natuurlijk onze twist.
Geen keuken voor ons is te ver, samen met u maken wij er een mooi moment
van.

Zo is er dit jaar een fantastische happening te realiseren ten
aanzien van het wereld kampioenschap voetbal in Brazilië.
Wat is er nou leuker om met zijn allen op u club de wedstrijd te
beleven en de overwinning te vieren.

Happertjes wil graag bijdragen in het voorzien van een heerlijke
BBQ voor tussen en na de wedstrijd, steeds weer iets lekkers
en ook tijdens de wedstrijd een heerlijk hapje.
Wij komen bij u op de club grillen waar u bij staat. De meest
heerlijke gerechten voor een heel vriendelijke prijs. Bovendien
kan Happertjes ook bijdragen aan de club pot en/of eventuele
grootbeeld projectie. Kortom alles is mogelijk.
Zie voor samenstelling en mogelijkheden bijgevoegde flyer
Werelds voetbal Kampioenschap
Waar
















en wanneer koken wij zoal;
Tuinfeesten
Straatfeesten
Festivals
Lunches
Diner
Recepties en borrels
BBQ party
Verenigings feesten
Schoolfeesten
Productpresentatie
Crewcatering
Ontbijt op bed
Picknicks
Outdoor events en BBQ
Markt organisatie en catering

Referenties o.a.
 Brain Amersfoort
 Husqvarna Nederland
 Husqvarna België
 Idtv Amsterdam
 Wie is de mol junior
 Sergetie
 Cfb Baarn
 Praktijk Molenweg Baarn
 KWS Baarn
 All toghether
 Tuincentrum Overvecht
 Groot en Klein Muiderberg
 Dorps evenementen Zeewolde
 Enz.
Geïnteresseerd? Bel dan met Rogier Engels 06-22216874 of Carina Engels 0622506724 om de verdere mogelijkheden te bespreken.
Met vriendelijke groeten,
Rogier en Carina Engels

