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In ’t Veen mise en place Catering    -     Groningen   -    Goed Voorbereid! 

 

Oplossingsgericht kijken hoe we toch samen veilig kunnen eten! 
 

Corona 

Omdat er momenteel corona-regels gelden, vind je hier mijn routekaart die gebaseerd is op de 

routekaart van de rijksoverheid. Deze routekaart wordt steeds aangepast aan de actualiteit van de 

meest recente persconferentie van de rijksoverheid.  

 
Algemeen 
Je kan kiezen om de gerechten uit te serveren op mooi gedekte lange tafels met daarop linnen, 
kandelaars, hotelzilver en opgemaakte schalen. Dit wordt door twee of drie personen verzorgd 
vóórdat de gasten komen.  
 
Je kan ook kiezen voor schalen in handige stapelbare saladedozen. Door wisselende corona-regels 
zijn er situaties denkbaar waarbij dit een goede oplossing is: 

de schalen zijn verspreid plaatsbaar 
er kunnen steeds nieuwe neergezet worden 
er is telkens één gast die zichzelf opschept 
of gasten kunnen blijven zitten op vaste plaatsen 

Anders gezegd: met smakelijk gevulde schalen in handige stapelbare saladedozen is de veiligheid én 
de sfeer beter te garanderen. 
 
 
 

Routekaart vanaf 15 oktober 2020:                
In ’t Veen Catering kan op elk risiconiveau van dienst zijn 

 

 
 
•De Koude Keuken: De Hors-d’oeuvres worden tijdig uitgestald, voordat de gasten komen. 
Naar wens worden er tafels gedekt in de gewenste opstelling. Indien de Hors-d’oeuvres op schalen 
worden besteld, kunnen deze verspreid worden neergezet, zodat de gasten kunnen blijven zitten. 
•De Warme Keuken: Wishbone Outdoor warme gerechten worden buiten, eventueel overdekt, 
feestelijk uitgestald zodat de gasten een voor een zichzelf kunnen opdienen. 
•Champagne-ontbijten worden met een trolley vóór de deur van de ontvanger geplaatst en 
overhandigd. 
 

We blijven bekijken hoe we tóch gezellig samen veilig kunnen eten! 
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