


CULINAIR ENTERTAINMENT

De Smaakmakers staan voor mobiel culinair 
entertainment van het hoogste niveau. 
Onze speciaal getrainde meisjes en jongens 
trakteren iedereen met een glimlach op de 
lekkerste hapjes.

MOBIEL EN PROACTIEF
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Bel of mail ons met al je vragen of om een 
persoonlijke afspraak te maken. 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!
T: 020-6169855

PRODUCTEN
Meisjes met Smaak staat bekend om haar exclusieve 
hapjes en drankjes, zoals oesters, pata negra ham, 
champagne en macarons. Maar ook van ‘gewone’ 
lekkernijen weten wij iets speciaals te maken. Zo is er 
voor ieder event een passend concept te bedenken.

MOBIEL EN PROACTIEF
Onze Smaakmakers zijn super flexibel doordat ze 
verse hapjes maken vanuit een speciale riem of 
trolley. Ze lopen makkelijk rond tussen de gasten en 
voorzien zo iedereen van iets lekkers. 
Ze weten bovendien precies wat ze serveren en 
vertellen daar graag over.

STYLING: ALLES KAN!
Omdat elk event anders is, hebben wij verschillende 
styling mogelijkheden. Wil je simpel en netjes? 
Dan komen onze meisjes in een elegante witte of 
zwarte basis set. Mag het allemaal lekker opvallen? 
Dan komen ze in mooie jurkjes en met een prachtig 
haarstuk.

Moet het geheel in stijl van jouw bedrijf? Dan laten 
wij speciale kleding maken met het logo of de kleur 
van het bedrijf erin verwerkt. Is er een thema? Dan 
zorgen wij dat de styling daar precies op aansluit.



(75 stuks per uur) 
Oesters van David Hervé met citroen, peper, wodka, 
vinaigrette & Tabasco. Luxere toppings mogelijk op 
aanvraag.

(100 glazen per uur) 
Charles Heidsieck Brut Réserve in flûtes met of zonder 

voet. Andere bubbels mogelijk op aanvraag.

(0,5 poot: 125-150 porties per 1,5 uur)  
(1 poot: 250-300 porties per 3 uur) 
Pata Negra uit Jabugo, Spanje.
Deze wordt ‘live’ gesneden en geserveerd met crostini’s.

(100 shots per uur) 
Shot kaviaar van House of Caviar op een ww
Chileense walnoot of blini met zure room. 

(100 porties per uur) 
Geroosterde Pekingeend van Nam Kee gerold in een 
pannenkoekje met lente ui, komkommer & hoisin. 

(100 sushi per uur) 
Sushi variatie van handrolls, nigiri’s & maki’s van 
Meneer Temaki. 

(100 stuks per uur) 
Klassiek Hollandse draadjesvlees bitterballen 
van de Bourgondiër met mosterd.

(100 stuks per uur) 
Kaas van Kef met uienchutney en een crostini.

(100 porties per uur) 
Ambachtelijke worst van Brandt en Levie, in een 
puntzakje met olijven.

(100 stuks per uur) 
Hollandse garnalen op little gem met 
citroenmayonaise.

(100 porties per uur) 
Tonijn op een nori crisp met wasabi mayonaise 
en wakame

Op aanvraag



(100 macarons per uur) 
Klassieke Franse petit four van amandelschuim 
van Patisserie Tout, “live” gevuld met ganache. 
Logo op aanvraag.

(100 ijsjes per uur) 
Amsterdams ijs van IJscuypje in oubliehoorn.

(100 brûlée per uur) 
Mini crème brûlée van Patisserie Tout, 
“live” gesuikerd en gebrand.

(100 aardbeien per uur) 
Hollandse aardbeien met slagroom /
suiker / balsamico stroop.

*Voor alle meisjes kunnen wij ook jongens in zetten. 
Heeft u voorkeur voor een ander hapje, neem contact 
met ons op. Wij denken graag met u mee!

(100 porties per uur) 
Assortiment hummus met crostini’s of 

knapperige Hollandse rauwkost.

(100 porties per uur) 
Verse rijstpapier springrolls keuze uit tofu / kip / rib-eye-
met knapperige rauwkost & hoisin saus. 

(100 porties per uur) 
Maïs tostada keuze uit spicy tuna / chicken / jackfruit       
geserveerd met quacamole, ingelegde ui en 
komkommer. 


