
Events & Festivals
Catering ‘t Blokske



The story of  ’t Blokske
Er was eens….
 • Catering ’t Blokske is opgericht door gediplomeerd chef-kok Robin Vanhoof
 • Samen met zijn hoogopgeleid team verzorgt hij alle soorten feesten en events
 • Kwaliteit & hygiëne gaan hierbij hand in hand

Geboren in de Kempen en gegroeid door enthousiasme
Gesterkt door ambacht uit eigen streek met respect voor de lokale producten

Afgekruid met passie, ervaring & een scheut nostalgie!

Wie zijn we? 
Puur & respectvol 
 • ’t Blokske is een authentieke party- en evenementencateraar
 • Barbecueën en het koken in de buitenlucht zijn onze specialiteit
 • Exclusief voor kleine groepen of een kingsize-feest voor uw bedrijf
 • Ambachtelijke en kwalitatief hoogstaande producten uit eigen streek
 • Op deze manier kunnen we (h)eerlijke gerechten aanbieden en kan u des te 

meer genieten van onze culinaire dienstverlening



Wat drijft ons?
De liefde voor het vak
 • De vrijheid van het werken in de buitenlucht, dat is volop genieten voor ons
 • Al van jongs af aan was ik verliefd op de natuur en aan het experimenteren 

met lekker eten
 • En als je doet wat je leuk vind, hoef je nooit te werken

Van een hobby je beroep maken,
een droom die voor ons werkelijkheid is geworden ...

Waarom kies je voor ons? 
Hakuna Matata! 
 • Waarom doen we wat we doen? Kortom: omdat we er goed in zijn! 
 • Met onze jarenlange ervaring in de horeca- en evenementensector zijn wij 

beslist een gevestigde waarde
 • Mensen gelukkig maken is ons streefdoel

Ontelbare brandwonden en vuile BBQ-roosters later…
Toen wist ik het zeker, dit is wat ik wil doen.



Event- en Festivalcatering
Catering met ballen!
 • Koken op houtvuur, sexy en authentiek!
 • Ervaar de heerlijke geur van een houtgestookte Smoker en lekker gebraden 

vlees
 • Jouw bezoekers ruiken onze barbecues al van mijlenver en worden naar ons 

toe gezogen
 • Een echte eyecatcher op uw event!

Backstage
 • Ook uw VIP’s, artiersten & medewerkers leggen wij graag in de watten.
 • Wij voorzien kwaliteitsvolle catering voor een beperkt budget
 • Een origineel en mooi verzorgd buffet: hierbij houden wij rekening met bele-

ving
 • Vergeet saaie ‘hotelbuffetten’, maar denk aan echt & authentiek



Schollekes!
Op een duurzame samenwerking 
 
Duurzaam ondernemen, check! Wij besteden graag aandacht aan het milieu, hier-
onder enkele voorbeelden: 

 • Op festivals werken wij enkel met duurzame disposables van bamboe, sui-
kerriet, FSC hout,… Bovendien heeft dit wegwerpservies doorgaans een veel 
toffere uitstraling

 • Wij trachten enkel te werken met duurzaam vlees van dieren die de tijd 
hebben gekregen om te groeien, vrij te scharrelen en enkel gevoed zijn met 
natuurlijke voeding

 • Stoken doen wij zoveel mogelijk met hout van duurzame houtkap
 • De producten die we gebruiken zijn allemaal ambachtelijk bereid in eigen 

streek
 • Zo steunen we de lokale handelaars en onze lokale economie
 • Bovendien zijn deze producten minder lang onderweg en zo verkleinen we de 

impact op onze leefomgeving
 • Win-win!

Als er op uw evenement omwille van veiligheidsoverwegingen bepaalde kooktech-
nieken (vuur, gas,…) niet zijn toegelaten, laat het ons dan weten. We zoek samen 
naar een correcte oplossing en passen ons aan.



Onze gerechten 
Ons voorstel voor festivals
 • Roasted pork sandwich broodje varken, traag gegaard aan ’t spit voor een 

houtgestookt vuur, met groentjes en versbereid sausje
 • Mixed grill plate een bordje sappig barbecuevlees gepresenteerd met een 

kleurrijk slaatje

Fingerlickin’ Food
Eindeloze mogelijkheden
 • Paella Fiësta  

Een trip langs het zonnige Spanje voor een trendy, authentiek & gezond gerecht
 • Surf & Turf 

Al lang niet meer gewaagd, maar des te meer gewaardeerd
 • Tapas  

Gezellige gerechtjes, sharing plates, fun & friends!
 • Beers & Bites 

De beste Belgische bieren vergezeld van uw favoriete snacks



Trendy foodstand 
Smokey food 

 • Trailer met echte houtgestookte American Smoker BBQ
 • Rotisserie spit grill: varken aan ’t spit
 • Trendy foodtruck
 • Een echte eyecatcher op uw event!
 • Authentieke aankleding: originele uitstraling en echte typische American 

BBQ-style



Nice to meat  you!
We horen graag van  jou

www.tblokske.be
info@tblokske.be
+32  491  63  34  03
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