
Welkom bij

Contact
Hebt u een event of prive feest in aantocht?

Neem dan tijdig contact met ons op, zo kunnen we u
meenemen op onze culinaire reis.

Wij zijn een jong en dynamisch 
cateringbedrijf die u graag meeneemt op 

culinaire reis doorheen uw event. 
Op die reis staan food, fire en fun centraal.

Met ons team verzorgen wij met de uiterste zorg 
uw evenement op de door u gewenste locatie, 

of zelfs bij u thuis!

Wij hebben reeds enkele jaren ervaring in het 
verzorgen van verschillende events, 

communies, culinaire bbq’s,  
home cookings, bedrijfsevents, huwelijken, 

babyborrels en zelfs walking 
diners zijn ons niet vreemd.

Ook begeleiden wij u graag van
A tot Z bij het vinden van 

Location, Decoration & Drinks.

Droomt u alvast van uw event?
Neem dan tijdig contact met ons op!

Let’s start up the fire!
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Declerck 

@declerckcatering 

declerckcatering.be

0477 070 783

 info@declerckcatering.be

SCAN DE QR CODE  



Cocktails 
en Drinks

Rentals en Workshops

Als ervaren bbq’ers delen we graag onze kennis, 
dit doen we door het geven van leuk workshops 
op locatie. Perfect als groepsactiviteit 
of teambuilding! Contacteer ons voor meer info. 

Daarnaast kan je bij ons verschillende bbq’s 
huren voor uw event. Of als je graag zelf 
eens achter  het vuur plaatsneemt...
Ook onze mobiele bar is te huur, dit 
per dag of weekend. Zo dient u niet te denken 
aan het huren van frigo’s en/of tapinstallatie.

Bij Declerck kennen we niet alleen iets van 
lekker eten maar ook van cocktails en drinks.

Met onze cocktail en drinks bar by Declerck 
doorkruisen we het hele land om leuke drankjes 
en cocktails te schenken.

Onze mobiele bar is perfect inzetbaar voor 
recepties, apero en gin bar, cocktailbar of 
drankvoorziening die tot bij u komt.

Indien gewenst serveren we bijpassende 
tapas of appetizers.

Ook is er de mogelijkheid onze bar te huren 
zonder drinks en personeel.

Catering
Met onze catering service serveren wij de door 
u gewenste gerechten bij u thuis of op de 
door u gekozen locatie.

Met onze gigantische bbq’s on wheels bieden 
we verschillende bbq mogelijkheden, 
walking diners, streetfood en menu’s aan.

Eveneens hebben we een zeer leuke foodtruck 
in Declerck style! Daaruit serveren we 
appetizers, mini dishes, trendy burgers enz...
Perfect voor uw verjaardagsfeest, communie 
of babyborrel, vaak in combinatie met één 
van onze bbq’s. Ook ervaren bediening 
maakt deel uit van ons team.

Laat ons samen bekijken welke 
catering het best bij uw event past. 


