Food and Passion
WIJ ZORGEN VOOR
EEN CREATIEVE GASTRONOMISCHE
TOETS OP UW PARTY

PARTYPLANNER
CHECKLIST VOOR EEN GESLAAGD FEEST

¢

catering
Bepaal menu, dranken, hapjes
VOORZIENINGEN:
Voldoende koeling:  ijskasten,  ijsblokjes
Tap:  Acide voor tap,  tuinslang,  afwasbak
Porselein:  hapjeslepels,  soepbord,  bord voorgerecht,
 groot bord,  tas,  ondertas  suikerpot,  melkpotje
Bestek:  vork,  mes,  lepel,  dessertbestek,  koffielepel
Glaswerk:  flute,  frisdrankglas,  waterglas,  wijnglas,
 bierglas,  karaf, ….
Keukenmateriaal:  branders,  oven,  potten,  pannen,
 koffieperculator,  friteuse,  gas…
Buffetmateriaal:  chafing dishes,  serveerschotels,
 opscheplepels,  koffiepot,  elektrisch soepketeltje
BBQ:  bbq,  reuzewok,  paellapan,
Barmateriaal:  dienbladen,  flessenopeners,  kurkentrekkers,…
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¢

aankleding
Tafellinnen: ...................... servet: ...................... statafel: ......................
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Foto’s – posters - scherm: ..........................................................
Ballonnen – kaarsen (binnen – buiten) - aansteker :..........................

¢

Tapijt: ................................................................

gelegenheid
Soort feest:
buffet,

receptie,

........................................................................
walking dinner,

vip evenementen,

comfortfood,

streetfood,

aan tafel,

communiefeest,

BtoB-event,

tuinfeest,

bbq,

huwelijksfeest,

foodsharing….

Aantal gasten: ...................... volwassenen

¢

...................... kinderen

Administratie

Locatie: ........................................................................................................

Uitnodiging

Datum: ...................... (zijn er andere festiviteiten die dag, schoolvakantie, …)

Gastenlijst
Bewegwijzering / plannetje bij uitnodiging

¢

Bedankkaartje - geschenkje - goodiebag

evenementenlocatie - tent

Menukaartjes - drankenlijst
Gastenboek - programmaboekje - naamkaartjes

Maak een grondplan. Reken per persoon om te zitten op minstens 1 m². Voor een

Vergunningen (tap/sabam)

receptie volstaat ½ m². Indien je een aparte dansvloer wil voorzien, dient hier ook

Verzekering (bij groot evenement)

rekening mee gehouden te worden. Reserveer plaats voor de discobar. Gebeurt de

Speech voorbereiden

catering in de tent ? Vraag aan de kok hoeveel ruimte hij nodig heeft. Moet dit een

Tijdschema verloop feest

afgeschermde ruimte zijn ? Voorzie ruimte voor bar, garderobe, podium en buffet.

Budget

Soort en grootte tent:

arabische tent

square

pagode

alu-hal

Tafels: ...................... (rechthoekige, ronde tafels, werktafels, cadeautafel,…)
Stoelen: ......................
Statafels: ...................... (voor receptie – walking dinner - café)
WC: ......................
Verlichting (binnen – buiten): ......................
Verwarming: ...................... Vuurkorven: ......................
Garderobe: ......................
Podium voor artiesten - sprekers: ......................
Kinderstoel / kindertafels: ......................
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¢

Personeel
Medewerkers bij opbouwen/afbreken tent ____________________________________
Muziek - Disco en DJ _______________________________________________________
Ceremoniemeester _________________________________________________________
Zanger, orkestje ___________________________________________________________
Voor kinderen: oppas - goochelaar - animator ________________________________
Opruimploeg na het feest ___________________________________________________
Hostessen _________________________________________________________________
Parkeerwacht _____________________________________________________________
Fotograaf _________________________________________________________________
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Sanitaire helper ____________________________________________________________

¢

proper en netjes
Schoonmaakmiddelen:  vaatdoek,  handdoek,  afwasmiddel,

ONZE PASSIE VOOR GASTRONOMIE
DELEN WE GRAAG MET U!
welkom met al je vragen bij het organiseren van uw feest

 afwasborstel,  dweil,  emmer, ...
 Zeep ,  handdoek,  toiletpapier in WC
 Vuilnisbakken en vuilniszakken
……

¢

ook niet vergeten

wij zorgen voor
een creatieve
gastronomische
invulling van uw

• receptie
• walking dinner
• buffet
• vip evenementen
• b-to-b event
• privéfeest
• huwelijksfeest
• trendy barbecue

Voldoende parkeergelegenheid
EHBO met aspirine…
……
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