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Bij Slump Catering & Events voelt iedereen zich welkom en met
onze passie, kennis en vakmanschap zorgen wij voor mooie en

waardevolle herinneringen!

ERVAAR ONZE FULL SERVICE
CATERING & VERHUUR
Slump Catering & Events is de bewust betrokken cateraar van Nederland.
Wij reizen bijna wekelijks van Groningen tot aan Zeeland voor de verzorging
van borrels, bedrijfsfeesten, beurzen en evenementen. Wij hebben alles in
eigen huis om van ieder feest of evenement iets bijzonders te maken.

Al meer dan 30 jaar verzorgen wij de volledige inrichting en catering van diverse
gelegenheden. Wij hebben veel ervaring in de verzorging van de
totale catering voor zakelijke events. We inspireren de gasten door middel
van beleving, innovatie en persoonlijke service met een glimlach.

Daarnaast beschikken wij over gedreven koks die de lekkerste gerechten
bereiden. Alles is mogelijk, van een verrassend en uitgebreid buffet, feestelijke
borrel tot een stoer barbecue arrangement. 



BEDRIJFSFEEST

Wilt u laten zien wat uw bedrijf in huis heeft? Wij 
helpen graag om een origineel bedrijfsfeest te
organiseren waar nog jaren over wordt gepraat. 
Het resultaat van een geslaagd event; loyaliteit, 
begrip en samenwerking. 

Wij hebben alles in eigen huis om van uw event 
een waar succes te maken. Van prachtige
stretchtenten, sfeervolle verlichting,
entertainment, aankleding, bars tot live 
cooking.



WIJ TOVEREN IEDERE RUIMTE
OM TOT DE MOOISTE FEESTLOCATIE



PEAKY BLINDERS

Ben je klaar voor een avond boordevol beleving,
verrassingen en spanning? Dan is het
themafeest Peaky Blinders iets voor jou! 

Het meest succesvolle thema uit de jaren 20, 
maar dan helemaal van deze tijd. De populaire 
Netflix serie Peaky Blinders gaat over een
criminele organisatie die in Birmingham de 
dienst uitmaakt. 

Een feest waar het criminele circuit, corruptie
en illegale praktijken de boventoon voeren. Wij 
hebben alle ingrediënten voor een onvergetelijk 
feest.

Bekijk onderstaand de Peaky Blinders video:

ETEN & BELEVING

Wij hebben alles in eigen huis om van ieder feest of
evenement iets bijzonders te maken. In samenwerking met 
onze vaste externe partijen en onze eigen huisstyliste zorgen 
wij voor de totale beleving.

Onze gedreven koks bereiden live de lekkerste gerechten. Van 
traditionele Engelse hapjes tot moderne gerechten, alles is 
mogelijk. 

Passend bij het thema kunnen wij onder andere een varken 
aan het spit, traditionele Fish ‘n Chips, huisgemaakte
hamburgers of iets naar wens bereiden.



GEHEIME ENTREE
Maak van de entree een onver-
wachte beleving. De muziek van 
Peaky Blinders klinkt door de spea-
kers, het welkomstdrankje wordt 
geserveerd maar waar is het feest?

Met het codewoord maken ze de 
entree door de geheime door-
gang  waarna ze terecht komen in 
een wereld boordevol beleving. 

MUZIEK
Tijdens een geslaagd feest is goe-
de muziek onmisbaar. Wij bieden 
diverse muzikale mogelijkheden. 
Waaronder  een muzikaal DJ duo
die muziek draaien passend bij
het thema en geheel in stijl met
een ware Peaky Blinders outfit.

Of een  akoestische band met een 
mix van folk, blues en country.

SCHIETEN
De wereld van Peaky Blin-
ders gaat niet gepaard zon-
der actie, misdaad en geweld. 

Er gaat niets boven een feest 
met diverse leuke activiteiten. 
Een workshop luchtbuksschie-
ten is een leuke toevoeging aan 
het feest. Wie van de genodig-
den scoort de meeste punten?

WHISKEY
In de bekende serie wordt regelma-
tig een glas whiskey op tafel gezet, 
daarom kan een whiskeyproeverij
tijdens het feest niet ontbreken.

De whiskey wordt geserveerd 
vanaf een klassieke whiskey-
bar. Geniet van de uitgebreide 
variatie in kleur, geur en smaak. 
Mogelijk in combinatie met gin.   

SHOESHINER
In het straatbeeld van Peaky 
Blinders kan een professionele 
schoenenpoetser niet ontbreken.

De royale tweezit is een prachtige 
troon, waarbij uw gasten een exclu-
sieve schoenpoetsbeurt krijgen van 
deze ambachtelijke schoenpoet-
sers. Compleet in Oudengelse stijl 
zorgen zij voor een unieke ervaring.

CASINO
In de populaire Netflix serie hou-
den de criminele bendes zich be-
zig met illegale gokpraktijken.

Een robuuste casinotafel geeft 
een extra beleving aan het feest.  
De croupier zorgt voor een goede 
dosis spanning tijdens de feest-
avond. Van een klassieke blackjack 
tafel tot roulette, alles is mogelijk.



ESCAPE ROOM
Een escape room op locatie is 
een geweldige beleving. De di-
verse kamers kunnen op iedere 
gewenste locatie worden opge-
bouwd.   De spelduur kan naar 
keuze worden ingesteld op 10, 15 
of 30 minuten. Op deze manier 
blijft deelname laagdrempelig 
en kunnen veel groepen in kor-
te tijd spelen. Ontsnap jij op tijd? 

STACHELAAR
Bier stachelen is een van oor-
sprong Zuid-Duitse traditie. Door 
het koude bier met een gloeiend-
hete stalen pook te verhitten, ka-
ramelisseren de restsuikers. De 
traditie is ontstaan onder de sme-
derijen. De smid warmde het zwaar 
op de maag vallende koude bier op 
met de gloeiende ijzeren staven. 
Bier met een zacht zoete smaak.

BARBER
Een extra stukje beleving aan het 
feest. De barber is gespecialiseerd 
in klassieke en old skool barbercuts.
De barber brengt verloren ambacht 
weer tot leven op iedere locatie.

De barber komt compleet in stijl 
met een leren barberchair , spie-
gel en authentieke scheerspullen.    
Gegarandeerd een groot succes!



BIERFABRIEK

Wij toveren iedere locatie om tot een sfeervolle 
feestlocatie. Ontvang je gasten in onze hippe 
bierfabriek. Met brownwash meubilair, 
verlichting, bierfusten en stoere stellingen 
maken wij de ultieme bierfabriek. 

Wij hebben alles in eigen huis om van jouw feest 
een succes te maken. Van een welkomstdrankje 
in de kleur van het logo, feestmaterialen,
aankleding, muziek tot live cooking.

Geschikt voor onder andere een personeels-
feest, bedrijfsopening of open dag. 

FOOD & BEER



ZELFTAPBAR
Een bierproeverij is  onmisbaar 
tijdens het thema ‘bierfabriek’. 
Met onze zelftapbar kunnen alle 
gasten hun eigen biertje tappen. 

De steigerhouten bar bevat vier 
tapkranen waar vier verschillen-
de fusten op aangesloten kunnen 
worden. Tevens is de bar gevuld 
met diverse soorten bierglazen.

BURGERS
‘Bouw je eigen burger’ is een stoer 
concept waarbij alle gasten hun 
eigen burger kunnen samenstel-
len. De koks van Slump Catering & 
Events bereiden op de barbecue 
de lekkerste burgers. De gasten 
kunnen naar wens kiezen uit diver-
se broodjes, toppings en sauzen. 
Aangevuld met stokbroden, smeer-
sels en huisgemaakte salades.

VRIENDENPLANK
De vriendenplank is een rijkelijk ge-
vulde borrelplank om samen van te 
genieten. De stoere houten planken 
worden gevuld met de lekkerste 
hapjes, waaronder diverse kazen, 
vleeswaren en spiezen, rauwkost 
en wrapjes. De robuuste planken 
worden op de tafels geplaatst zodat 
iedereen naar wens kan pakken. 
*Uit te breiden met warme hapjes.



FESTIVAL

Wil je een feest organiseren met het thema 
festival? Wij zijn graag van de partij! 

Wij toveren iedere bedrijfshal, kantine of
buitenruimte om tot de perfecte feestlocatie. 
Wij richten de ruimte in met bijvoorbeeld een 
sfeervolle stretchtent, prikkabels, picknicksets, 
gekleurde zitzakken, steigerhout meubilair en 
nog veel meer.

Geniet van een heerlijk barbecue arrangement 
met onze OFYR of Green Egg. Liever een uit-
gebreide chef’s table met live cooking? Alles is 
mogelijk!



LIFE IS BETTER
AT THE BEACH

DE LEUKSTE STRANDFEESTEN
Verras je gasten met een onvergetelijk feest op het strand. Wij
verzorgen graag de volledige aankleding, het entertainment en eten.



PIER16
Pier16 is het stoere en sfeervolle 
restaurant aan het Ketelmeer. De 
ideale locatie voor een bedrijfsfeest, 
bruiloft of een verjaardag.

Wij organiseren de leukste
activiteiten op het strand. Na 
afloop verzorgen wij een heerlijk 
diner of een onvergetelijk feest.

VASTE FEESTLOCATIES DE BUURMAN
De Buurman is gevestigd in het
multifunctioneel gebouw
‘De Binding’, gelegen in het centrum 
van Biddinghuizen.

De Buurman biedt dé perfecte 
locatie voor een feest, jubileum, 
vergadering of bijeenkomst. De 
diverse zalen bieden plaats aan 10 
tot 1000 personen.



DE BURGHT
De Burght is het kloppend hart van 
het sociale- en verenigingsleven in 
Vollenhove en omgeving.

De feestlocatie is bij uitstek 
geschikt voor bedrijfsfeesten, 
bruiloften, voorstellingen, con-
gressen, sportevenementen, 
vergaderingen en nog veel meer.

CULINAIR GENIETEN



TENTEN EN MEUBILAIR
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Wij maken graag een offerte op maat.
Neem vrijblijvend contact op via 0527 27 43 27

of mail naar sales@welkombijslump.nl


