TENTEO CONCEPSTORE
KLAAR VOOR HEEL WAT BELEVING?

een creatie van

Een straffe koffie, een lekkere thee,
een stevig ontbijt of misschien wel een
uitgebreide lunch? Maar net zo goed
finger food met een aperitiefje: bij
Tenteo Conceptstore is het genieten
geblazen. Zelfs een stijlvolle High tea
is mogelijk op afspraak. Maar niet
alleen culinair heeft de Tenteo Conceptstore heel wat te bieden, je vindt
er ook boeken, originele geschenken,
verse lokale producten en meer. Een
bezoekje aan de Conceptstore is een
beetje thuiskomen.
Ook voor beleving is er ruimte voorzien. Bestel je heerlijke verse maaltijd,
reken op de professionele traiteurdienst of neem deel aan één van de
vele kookworkshops. Nee, verveling
en honger krijgen hier geen kans.
Tenteo Conceptstore gaat voor een
duurzame en pure keuken waarbij het
natuurlijke en biologische karakter van
de producten centraal staat. We koken
met verse, lokale ingrediënten en altijd
op het ritme van de seizoenen. Daarbij
doen we een extra inspanning om ook
smaakvolle vegetarische bereidingen
aan te bieden.
Wij zijn er voor iedereen!

Ons aanbod? overnachtingen en wordt afgesloten met een
TRAITEURSERVICE
Heb je een evenement of receptie gepland? Krijg je
vrienden over de vloer? Of is het jouw beurt om het
jaarlijkse familiefeest te organiseren? Reken maar op
Tenteo Conceptstore, jouw culinaire steun en toeverlaat.
Tenteo Conceptstore heeft smaakvolle oplossingen voor:
- Recepties
- Kleine en grote feesten
- Walking dinners
- Lunchschotels
- Broodjesassortiment voor vergaderingen
- Warm en koud buffet
- Ontbijtbuffet
We koken voornamelijk met lokale seizoensproducten
en dat proef je!

Traiteurservice met of zonder bediening
Tenteo Conceptstore kan je ook bijstaan met de bediening op je feest. Zo hoef je je over de praktische kant
helemaal geen zorgen meer te maken. Jij geniet van het
feest en kunt met de gasten bezig zijn, zoals het een
goede gastvrouw of - heer betaamt.
Aarzel niet om een bezoek te brengen aan onze Conceptstore in Kontich. Wij staan je graag bij met een
heldere uitleg van hoe wij te werk gaan. Indien nodig
voorzien we je ook van enkele proevertjes zodat je de

KOOKWORKSHOP

KOOKWORKSHOPS MET THEMA

Liefde gaat door de maag. Een kookworkshop
met vrienden, familie of collega’s is dan ook de
ideale gelegenheid om jullie band te versterken.
Dat je na afloop nog eens heerlijk kan tafelen,
neem je er maar al te graag bij! De kookworkshops zijn er voor alle smaken en goesten en
gaan door bij je thuis of op een locatie naar
keuze.

Onze kookworkshops met thema zijn een schot in de
roos. Je kiest een thema uit één van onze voorstellen
zoals feestmaaltijden, gezinskeuken of lunchboxen en wij
zorgen voor de rest. We doen de boodschappen, brengen het nodige keukengerei mee en plannen alles goed
in. Jij hoeft alleen de tafel te dekken, het volk mee te
brengen en na de workshop heerlijk te genieten.
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Cadeautje nodig? We’ve
got you covered!

Tenteo Conceptstore bied je elke dag een ruim aanbod
vers bereide maaltijden aan om duimen en vingers bij
af te likken. Je vindt er de nodige klassiekers zoals lasagne of spaghetti, maar evengoed enkele speciallekes
om iets nieuws te ontdekken. Wij gaan prat op onze
kwaliteit. In onze potten en pannen is er enkel plaats
voor de lekkerste dingen. We kruiden alle gerechten
extra bij met een rijke hoeveelheid liefde, passie en
dankbaarheid.

Ben je uitgenodigd voor een feestje of
wil je iemand verwennen met een geschenk? Tenteo Conceptstore weet raad!
We bieden verschillende cadeaumanden
of verrassingspakketten aan vol heerlijke producten. Uiteraard kan je ook zelf
een mand samenstellen! Kom gerust
eens langs in onze zaak en wij assisteren
je met plezier.

Wat zit er in ons assortiment?

Onze ontbijtmanden zijn trouwens ook
een voltreffer als cadeau. Ideaal voor als
je iemand in de watten wilt leggen. De
ontbijtmanden kan je zelfs aan huis laten leveren met een bijpassend boeketje
bloemen. Wat een begin van de dag!

- Dagvers bereide maaltijden: Lunch
- Alles voor de apero: van fijne aperitiefhapjes tot
non-alcoholische drankjes
- Aanvullende lekkernijen: desserts, huisbereide choco, confituur, mayonaise
- Ontbijtmanden: voor een lekker en evenwichtig
ontbijt
We werken graag op jouw maat. Heb je bepaalde allergieën? Laat het ons zeker weten en wij gaan ermee aan
de slag.

Takeaway en afhaling mogelijk
Je kan de bestelde maaltijden komen uithalen bij
Tenteo Conceptstore of laten leveren bij je thuis of op
kantoor in Kontich, Aartselaar en Lint voor een kleine
meerkost. Vanaf 75 euro leveren we gratis.

Geef eens een cadeaubon als geschenk
Iemand verrassen, maar laat je de
geluksvogel zelf liever kiezen? Met een
cadeaubon zit je altijd goed. Beslis zelf
over het bedrag dat je cadeau geeft en
laat de ontvanger zelf komen kiezen.
Sowieso een voltreffer!

Ook ter plaatse eten kan!
Wie zich graag laat bedienen door gastvrouw Veronique kan ook ter plaatse eten in onze Conceptstore. In
deze stijlvol ingerichte ruimte kunt u alle specialiteiten
van Tenteo Conceptstore verorberen.

TEAMBUILDING WORKSHOP:
LEKKER GEZOND OP HET WERK

KOOKWORKSHOPS VOOR KINDEREN:

Ontdek tijdens een workshop met je collega’s of vrienden
de impact van voeding op ons lichaam. We maken er een
gezellige namiddag van, op kantoor of op een andere locatie. Je leert er in teamverband gezonde en heerlijke recepten klaarmaken die je energiepeil opkrikken. We eindigen
de workshop met een plezante kookwedstrijd.

Tijdens interactieve workshop gaan kinderen aan de slag in
de keuken. Een garantie op pret, het trainen van de vaardigheden en heel plezier. Ontdek de data op onze website
www.tenteo.be.

DE KINDERKOK

Vragen? Stel ze gerust!
Heb je vragen over een van onze diensten? Stel ze
gerust. We zijn gemakkelijk te bereiken via mail of
telefoon, maar je mag altijd binnenspringen in onze
zaak in Kontich.

Breng ons een bezoekje
Tenteo Conceptstore
Noordstraat 4
2550 Kontich
Bel ons: +32 470 93 76 32
Mail ons: welkom@tenteo.be
Onze openingsuren
MA & VR: 08u tot 17u
DO: 08u tot 15u
ZA: 09u tot 17u
ZO: 09u tot 16u
DI & WOE: gesloten

Noordstraat 4 - 2550 Kontich
+ 32 3 284 53 82 - welkom@tenteo.be
www.tenteo.be

