
Back to basic
Heeft u thuis of op locatie een feest te vieren en u 
zet uw gasten graag iets speciaals voor? B2B Catering 
geeft net dat beetje meer, juist door minder te 
gebruiken.

B2B staat voor back to basic, oftewel terug naar de 
oorsprong. 
Wij werken alleen met pure producten, zonder 
toegevoegde hulpstoffen. Al onze producten komen 
uit eigen keuken. Dat geeft de garantie van puur en 
echt. 

Echte smaak begint voor ons bij natuurlijke kruiden. 
Bovendien gebruiken wij aanzienlijk minder zout in 
onze producten, wel tot 25% minder dan in producten 
die u elders vindt. 
 

Catering naar smaak
B2B Catering verzorgt smaakvolle buffetten, hapjes, 
barbecues of bittergarnituren op maat. Omdat geen 
enkele groep gelijk is en smaken verschillen, maken 
wij op basis van uw wensen een passend voorstel. 
De smaken zijn eindeloos!

Bijvoorbeeld: 
• Barbecue in diverse stijlen (traditioneel, 
 Mediterraans, tapas)
• Buffetten (Hollands, Italiaans of wat u lekker 

vindt) 
• Hapjes/uitgebreide bittergarnituur
• Picknick, back to basic en indien mogelijk midden 

in de natuur of gekoppeld aan een arrangement.

Worstenmakerij
Behalve catering op locatie verkoopt B2B Catering 
eigengemaakte verse worsten. Inmiddels in de wijde 
regio een begrip! 
Volgens de filosofie van B2B: puur natuur, zonder 
toevoegingen en tot wel 25% minder zout.

Bij B2B Catering krijgt u de garantie van vers. Vrijwel 
alle producten komen uit eigen keuken. Van vlees tot 
salades en sausjes, van verse worsten tot complete 
buffetten. 

Informeer naar de mogelijkheden.

‘Zelfs onze worsten 
komen uit eigen huis’

‘Catering naar smaak’
‘Puur natuur, vol van smaak, 

dat is ons handelsmerk.’

‘Wij willen de zekerheid van verse 
producten. Daarom maken wij alles zelf’ 



Gezellig met vrienden of familie aan 
de barbecue, een feestelijk buffet 
op uw verjaardag of heerlijk tafelen 
tijdens uw huwelijksfeest. Voor 
groepen vanaf 15 personen verzorgt 
B2B Catering uw wensen op maat. 

Uw catering wordt aan huis geleverd, 
compleet met borden, bestek en 
tafels. Tegen meerprijs kunnen wij 
ook uw totale feest aankleden.

Hoofdweg 122

8474 CJ  Oldeholtpade

telefoon 0561 68 88 19

mobiel 06 230 56 366

e-mail info@b2b-catering.nl

www.b2b-catering.nl
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 0561 68 88 19

mobiel 06 230 56 366

e-mail info@b2b-catering.nl

www.b2b-catering.nl

Informeer ook eens naar 
de mogelijkheden voor een 
complete beleving met onze 

catering pick-up!
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