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ERVAAR ZELF DE PASSIE VOOR 
GOEDE SMAAK VAN CATERWORLD.
BEL OF MAIL VOOR EEN
PERSOONLIJKE KENNISMAKING.

VERRASSEND TOT IN DE DETAILS
De passie van Caterworld merkt u tot in de details. Zo worden sauzen, kruidenboters 

en kruidenmelanges vers bereid volgens eigen recept. Deze toppers kennen inmiddels 

een groot aantal fans. Stoofschotels om van te watertanden, volgens familieoverlevering. 

Bijzondere broodjes die van een gewone lunch een bijzondere smaakbeleving maken. 

Flessen wijn met uw eigen etiket. 

Caterworld staat voor creativiteit met 

respect voor traditie, eerlijke en heer-

lijke gerechten, gevoel voor harmonie in 

smaak en presentatie en voor compro-

misloze kwaliteit. Het zijn de details die 

de passie bewijzen.



EVENEMENTEN GROOT EN KLEIN

GROTE EN KLEINE GEZELSCHAPPEN

CATERING MET PASSIE

EERLIJK EN HEERLIJK

Caterworld is opgezet door Mick Korpadi. De passie voor koken zit hem in het bloed. Met 

Hongaarse en Indische wortels en een oer-Hollands vissersdorp als bakermat, werd de 

passie voor eerlijk en heerlijk koken er met de paplepel ingegoten. Genode en ongenode 

gasten waren altijd welkom om aan te schuiven. Want samen eten stond synoniem voor 

gezelligheid, gastvrijheid, aandacht en warmte. 

Al deze elementen vindt u terug in

Caterworld. Catering met passie; voor 

thuis of op kantoor of bedrijf. Voor alle 

gelegenheden waar goede smaak kan 

bijdragen aan een goede sfeer.

Feestelijk, intiem, zakelijk of informeel.

Voor hoogwaardige evenementen service bent u aan het goede adres.

Caterworld heeft de nodige ervaring in bedrijfsfeesten op welke locatie waar

ook in Nederland. Wij zorgen er voor dat ieder feest de juiste invulling krijgt.

Alles in overleg met u als klant.

Een samenwerking met Caterworld be-

gint met een kennismaking, waarin de 

wensen en verwachtingen smaakvol 

omgezet worden in een aanpak die past. 

Zowel bij het beschikbare budget als bij 

de beoogde sfeer en uitstraling. U krijgt 

een heldere offerte en wellicht verras-

sen we u zelfs met een kleine proeve-

rij, zodat u van tevoren de passie voor 

smaak en presentatie kunt beoordelen.

Caterworld heeft een neus voor de juiste ingrediënten en gaat uitsluitend voor kwaliteit 

en versheid. De gerechten en hapjes worden zo kort mogelijk van te voren bereid.

Ter plekke worden de laatste handelingen verricht voor een optimale presentatie en 

smaakbeleving.

Caterworld onderscheidt zich door flexi-

biliteit, creativiteit en betrokkenheid. 

Dat geldt voor grote en kleine opdracht-

gevers. Of het nu gaat om een perso-

neelsfeest of een intiem familiediner, 

een lunch met klanten of een BBQ met 

vrienden; Caterworld denkt met u mee. 

Wij luisteren naar uw wensen en ver-

wachtingen en nemen u de zorg uit han-

den. Ons streven is erop gericht u en uw 

gasten optimaal te laten genieten en alles vlekkeloos te laten verlopen. 

“Samen eten is olie voor de vriendschap”, is een mooie uitspraak van de Vlaamse schrijver 

Felix Timmermans. U mag Caterworld beschouwen als uw olie voor goede banden met de 

relaties die voor u van waarde zijn.


