
 

Italiaanse Hapas  
&  

Spaanse Tapas. 
 
Hee� u een feestje waarbij u graag 
wat hapjes wilt laten verzorgen? En 
bent u op zoek naar kwaliteit, dan 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
Alle hapjes zijn Italiaans en Spaans 
georiënteerd en van hoge kwaliteit.  
 
De Hapjes zijn ook mogelijk als 
voorgerecht voor bij onze pasta 
catering. Een culinaire beleving 
waarmee u uw gasten op en top 
verwent. 
Wij presenteren onze hapas & Tapas 
op houten planken en in Cones.  
 
Wij verzorgen al vanaf €4.95 p.p. 
diverse hapjes. 
 
Vraag naar onze mogelijkheden. 

Onze foodtruck  ergens op locatie in Nederland 

Wij willen u graag laten genieten 
van onze houtoven pizza's.  

Pizza's op loca�e! Onze pizzabakkers komen, 
met onze mobiele houtovens bij u aan huis of 
op iedere willekeurige loca�e. Geschikt voor 
ieder feest of evenement. Of het nu voor 25 

personen of voor een paar honderd personen 
is. Wij bakken pizza's in heel Nederland en 
komen graag naar u toe met één van onze 

OldTimer Pickups die we hebben aangepast 
tot mobiele pizzawagen of pizza foodtruck.     

En natuurlijk komen we ook gewoon bij u in te 
tuin want onze ovens passen door iedere 

'gewone' maat deur.  

Wij komen twee uur pizza bakken bij u op 

loca�e.   

Prijs vanaf €395.00 in Harderwijk en omgeving. 

Wij bereiden de pasta graag 

bij u thuis. 

Pastacatering met een hoogwaardige 
kwaliteit en beleving! Met een breed 
aanbod van diverse pasta’s, een leuke 
aankleding en professionele pastachefs op 
loca�e is onze pasta catering een culinair 
feest. 
Op loca�e wordt een open keuken 
gebouwd, waarbij de pasta live bereidt 
word. De gasten kunnen alles 
aanschouwen van het pasta koken tot de 
garnering. Een onvergetelijke smaakvolle 
toevoeging van uw feest! 
 
Wij bereiden diverse soorten pasta met 4 
verschillende sauzen. U kunt zelf aangeven 
welke sauzen wij voor u mogen bereiden.  
 
Wilt u er een wiel Parmezaanse kaas bij 
om uw pasta in te flamberen niks is ons te 
gek. 
 
Wij komen al vanaf 20 personen. 
Prijs per persoon vanaf €15.00 
 

Heeft u iets te vieren of wilt u gezellig met 
vrienden/relaties een onvergetelijke dag. 

Wij komen graag bij u langs met onze 
mobiele wijnbar. Onze wijnbar kunt u 
uitbreiden met heerlijke tapas en vers 

bereide pastaʼsʼ. Of heeft u liever dat wij met 
onze Pizzaoven komen. Wij hebben alles in 

huis voor een onvergetelijke dag. 

DE MOBIELE
 WĲ NBAR

Op elke
gewenste locatie

Wij willen u graag laten genieten van 
onze houtoven pizza’s.

Pizzaʼs op locatie! Onze pizzabakkers komen, 
met onze mobiele houtovens bij u aan huis of op 
iedere willekeurige locatie. Geschikt voor ieder 
feest of evenement. Of het nu voor 25 perso-
nen of voor een paar honderd personen is. Wij 
bakken pizzaʼs in heel Nederland en komen 
graag naar u toe met één van onze OldTimer 
Pickups die we hebben aangepast tot mobiele piz-
zawagen of pizza foodtruck. En natuurlijk komen 
we ook gewoon bij u in te tuin want onze ovens 
passen door iedere ʻgewoneʼ maat deur.

Wij komen twee uur pizza bakken bij u op 
locatie. Prijs vanaf €395.00* in Harderwijk en 
omgeving.

*één bakker tot maximaal 20 personen

Egbert van der Vegt
Smeepoortstraat 19
3851 EG Harderwijk

Tel: 0341-418547
E-mail: info@egbertvandervegt.nl

Wij bereiden de pasta graag bij u thuis.

Pastacatering met een hoogwaardige kwaliteit 
en beleving! Met een breed aanbod van diverse 
pastaʼs, een leuke aankleding en professionele 
pastachefs op locatie is onze pasta catering een 
culinair feest. Op locatie wordt een open keuken 
gebouwd, waarbij de pasta live bereid wordt. De 
gasten kunnen alles aanschouwen van het pasta 
koken tot de garnering. 
Een onvergetelijke, 
smaakvolle aanvulling 
op uw feest! 

Wij bereiden diverse 
soorten pasta met 4 
verschillende sauzen. 
U kunt zelf aangeven 
welke sauzen wij voor 
u mogen bereiden. Wilt u er een wiel Parmezaanse 
kaas bij om uw pasta in te flamberen niks is ons 
te gek. Wij komen al vanaf 20 personen. Prijs per 
persoon vanaf €15.00

Onze foodtruck ergens op locatie in Nederland.

Italiaanse Hapas & Spaanse Tapas.

Heeft u een feestje waarbij u graag wat hapjes 
wilt laten verzorgen? En bent u op zoek naar 
kwaliteit, dan bent u bij ons aan het juiste adres. 

Alle hapjes zijn 
Italiaans en Spaans 
georiënteerd en van 
hoge kwaliteit.  

De Hapjes zijn ook 
mogelijk als voorgerecht
voor bij onze pasta 
catering. Een culinaire 
beleving waarmee u 

uw gasten op en top verwent. Wij presenteren 
onze hapas & Tapas op houten planken en in 
Cones. Wij verzorgen al vanaf €4.95 p.p. diverse 
hapjes. Vraag naar onze mogelijkheden. 

Heeft u iets te vieren of wilt u gezellig met 
vrienden/relaties een onvergetelijke dag. 
Heeft u iets te vieren of wilt u gezellig met 



Wij zoeken graag met u de lekkerste wijnen uit die wij voor u gaan schenken. Heeft u een 

thema of bepaalde wensen niks is ons te gek. Onze wijnkoperij heeft ruim 400 soorten wijn 

in het assortiment. Aan alles wordt gedacht. Wij nemen ons kristallen glaswerk mee, gekoelde 

wijn, etc. Alles wat nodig is om uw gasten een onvergetelijke dag te bezorgen.

Wat zijn de kosten van de mobiele 
wijnbar?

De prijs van de wijnbar is afhankelijk van de wijnen 
wij samen met u hebben uitgezocht. U betaalt alleen 
de opengemaakte en gedronken wijnen. Daarnaast 
hanteren wij de volgende basiskosten. 

Startarief is €75.00, dit is voor het organiseren, 
rijden en schoonmaken.

Wij vragen p.p. €35.00 uurloon. Eenvoudiger en 
transparanter kunnen wij het niet maken. De wijnbar 
is volledig aangekleed met de diverse wijnen. 
Wijnglazen (kristal) zijn inbegrepen. Wijnen zijn 
gekoeld indien nodig.   

Een wijnproeverij met onze wijnbar is natuurlijk ook 
mogelijk. Wij zorgen voor proeflijsten, spuugbakken, 
stokbrood en uiteraard de nodige kennis. U kunt 
de wijnbar uitbreiden met tapas of met onze verse 
pastaʼs. Vraag ons naar de mogelijkheden. 

DE WĲ NBAR OP UW LOCATIE


