




Wat de fiets schaft?
Het begon in 2015...

...met een spontaan timmerproject van vader en 
dochter. Marlies had een simpel én goed idee, 

namelijk een bakfiets en een barbecue combineren. 
Vader Hans wist hier wel raad mee.

Hiermee werd de basis gelegt voor ‘Wat de fiets 
schaft’. Vandaag de dag is onze popup-keuken 
alleen maar groter en nóg mooier geworden en 

ons gezellige keukenteam verder uitgebreid.
De samenwerking tussen ons gaat ongestoord 

door, wat leidt tot bijzondere culinaire avonturen.







Wie?
Kan jullie bedrijfsfeest, jubileum, eindejaarsborrel of ander evenement wel wat 
festivalgevoel gebruiken? Wij zijn jullie perfecte partner. Wat de fiets schaft 
verzorgt het eten, vrolijke festivibes en gegarandeerde gezelligheid! Wij denken 
graag met jullie mee. Voor groepen vanaf 100 personen, catering op maat én 
passend bij jouw evenement. 

Wat?
• Saladebar met verse verschillende 

gegrilde groenten, frisse rauwkost 
salades, toppings en dressings;

• Pulled Pork op een brioche bun met 
koolsla, huisgemaakte BBQ saus en 
gebakken uitjes;

• Pof aardappel met Mexicaanse 
groentenstoof, stevige zure room en 
nacho’s;

• Gesmolten camembert met vijgen-
compote, balsamico, druiven en 
stokbrood.

 25 euro p.p.*

• Caprese salade met burrata, balsamico, 
pijnboompitten en basilicum;

• Dubbeldoel runderburger op een 
brioche bun met krulsla, tomaat, 
augurk, komkommer en keuze uit 
verschillende sauzen;

• Gepofte zoete aardappel met 
gemarineerde pittige feta, olijven en 
geroosterde pompoenpitten;

• Authentieke pita met vega gyros, 
huisgemaakte tzatziki en rauwkost 
salade;

• Tostada met gegrilde garnalen, 
groenten, avocado en mango chutney. 
35 euro p.p.* 

• Poke Bowl met of zonder verse zalm, 
gemarineerde sushirijst, edamame, 
mango, avocado en zeewiersalade;

• Wagyu burger op een brioche bun 
met gebakken spek, cheddar kaas, 
rode ui, bladsla en dille augurk;

• Authentieke pita met gegrilde halloumi, 
radijs salade en huisgemaakte tzatziki;

• Gestoomde bao bun met sweet en 
spicy gemarineerde bio kippendij of 
tempeh, ingelegde groenten gebakken 
ui en licht pittige mayonaise;

• Dessertbar met rabarber crumble cake, 
pastel de nata en caramel pecan 
brownie. 
45 euro p.p.*

Waar?
• Wat de fiets schaft reist door heel 

Nederland. We kunnen onze flexibele 
en creatieve keuken op bijna elke 
locatie (klein of groot, binnen en buiten) 
inzetten. 
 
Benieuwd wat er allemaal mogelijk 
is? Kom maar door met jullie vragen! 
mail@watdefietsschaft.nl

Wie, wat en waar

*Prijzen zijn exclusief btw



Smaakvol 
vers en

met liefde 
bereid



Wat onze klanten zeggen over 
Wat de fiets schaft

‘Sinds een aantal jaren werken wij intensief samen met Marlies van
Wat de fiets schaft en dit naar volle tevredenheid! Marlies en haar team 
staan voor kwaliteit en een scherp oog voor detail. De gerechten waar ze 

voor kiezen zijn smaakvol, vers en met liefde bereid en dat proef je! Ze zijn 
heel flexibel en denken graag mee. Een prettige en professionele partner!’

Nikele Hubers, afdelingshoofd horeca
Nederlands Openluchtmuseum 

‘Samenwerken met Marlies van ‘Wat de fiets schaft’ zorgt er altijd
weer voor dat we een feestje hebben voor onze citizens. Bijvoorbeeld met 

het bedenken van thema’s bij een opening van een hotel in Amerika. 
Marlies en haar team zorgen altijd voor een ontspannen sfeer op de locatie. 

Of het nu de foodtruck tijdens onze lunch is of een BBQ na het werk; 
het is altijd een heerlijk menu van verse producten, heerlijke smaken, voor 

ieder wat wils. Op naar de volgende ‘feestjes’.’
Catering team, CitizenM hotels

‘Wat de fiets schaft overtreft op alle vlakken 
de verwachtingen. Een echte eyecatcher op je 

festival. Heerlijke gerechten en snacks. 
En dit alles geserveerd en verzorgd door 

vriendelijk personeel. Aanrader!’
Jorrit Korenhof, producent F&B/bedrijfsleider

Tivoli Vredenburg

‘Op mijn 25-jarig jubileum bij mijn werkgever heb ik Wat de fiets schaft 
gevraagd te komen op een plek waar ik veel van mijn vrije tijd doorbreng. 
Zo kon ik een mooie link maken met werk en hobby op een mooie locatie. 

Wat de fiets schaft heeft iedereen van eten voorzien. Mooie diverse 
hapjes, voor iedereen zat er wat (en genoeg) bij. Flexibiliteit, meedenken en 
mooi uitvoeren! Ik kan terugkijken op een mooi en informeel jubileum. Mede 

dankzij de inzet van Wat de fiets schaft. Heel veel dank hiervoor.’
Dirk Bos, uitvaartverzorger



Zijn jullie ook klaar 
voor culinaire 

avonturen?
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Laat van je horen!
mail@watdefietsschaft.nl

of bel: 06 499 902 36

Neem een kijkje op onze site:
watdefietsschaft.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wat de fiets schaft. 

http://www.Vitaminemix.nl
mailto:marlies%40watdefietsschaft.nl?subject=Graag%20wil%20ik%20meer%20informatie
http://www.watdefietsschaft.nl

