
CLASSY ARRANGEMENT



Matter of Taste

Matter of Taste staat al ruim 30 jaar voor professionele catering waarbij passie, ervaring en kwaliteit 
de hoofdingredienten zijn. We houden ons bezig met conceptcatering, voorstellen op maat en 
verrassende smaakcombinaties.

Dit doen we tijdens events in Het West-Indisch Huis en op de mooiste externe locaties in Amsterdam 
en omstreken.

Passie, flexibiliteit, ervaring en kennis zijn onze hoofdingrediënten en dat vind je terug in het aanbod. 
Van een high-end diner op één van onze prachtige locaties tot een intieme borrel of een knallend feest. 

Het team van Matter of Taste staat voor je klaar! De kwaliteit en de smaak van de gerechten staat bij 
Matter of Taste voorop!

Daarnaast koken we altijd duurzaam, seizoensgebonden, lokaal en volgen we de laatste trends. 
Is er een thema?  Dan denken wij graag mee over concept catering met als doel je event zo uniek 
mogelijk te maken. Van de aankleding tot de presentatie op het bord.

Als opdrachtgever kan je ervan verzekerd zijn dat wij onze uiterste aandacht en zorg besteden aan
de uitwerking en uitvoering van jouw evenement, zodat je kan vertrouwen op een vlekkeloze
begeleiding en organisatie. Ons doel? De touwtjes volledig in handen nemen zodat jij en je gasten
ultiem kunnen genieten.

Het Classy arrangement is mogelijk op iedere locatie in en buiten Amsterdam.
Neem gerust contact met ons op, wij denken graag mee!

MATTER OF TASTE                020 625 7528                INFO@TASTE.NL                WWW.TASTE.NL  





Classy Arrangement

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF LOCATIEHUUR EN BTW. 
HET IS UITERAARD MOGELIJK OM HET ARRANGEMENT VERDER UIT TE BREIDEN.

Glas Cava tijdens ontvangst - Tafelgarnituur - Uitgeserveerde amuse 

Drie- of viergangenmenu

Onbeperkt dranken van het Hollands assortiment 
(wijn, bier, frisdranken en water) 

Flessen mineraalwater op tafel tijdens het diner

Koffie of thee na het diner

Kaarsverlichting & kleine bloemstukjes op de tafels tijdens het diner

Meubilair & personeel

3 gangen menu - 3 uur 4 gangen menu - 4 uur

€125,- p.p. ex. BTW. €145,- p.p. ex. BTW.
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