CULINAIR ENTERTAINMENT
DE MEISJES EN JONGENS MET SMAAK STAAN VOOR MOBIEL CULINAIR ENTERTAINMENT
VAN HET HOOGSTE NIVEAU. DE COMBINATIE VAN EEN HEERLIJK HAPJE VANUIT DE RIEM
UITGESERVEERD DOOR ÉÉN VAN ONZE TOPPERS GEEFT NET DAT EXTRA BEETJE BELEVING.
MEISJES MET SMAAK; DÉ SMAAKMAKER VAN ELK EVENEMENT!

PRODUCTEN
Meisjes met Smaak staat bekend om haar exclusieve hapjes
en drankjes, zoals oesters, pata negra ham, Champagne en
macarons. Maar ook van ‘gewone’ lekkernijen weten wij iets
speciaals te maken. Wat dacht u van het Bitterbalmeisje of het
Kaasmeisje? Herkenbare hapjes van eigen bodem, op onze unieke
wijze aan uw gasten gepresenteerd.
MOBIEL EN PROACTIEF
Onze Smaakmeisjes (en jongens!) zijn superflexibel doordat ze
verse hapjes maken vanuit een speciale riem of trolley. Ze lopen
makkelijk rond tussen de gasten en voorzien zo iedereen van iets
lekkers. Ze weten bovendien precies wat ze serveren en vertellen
daar graag over. Wij creëren chemie door het lekkerste hapje te
combineren met de leukste meisjes en jongens. Een lust voor het
oog en een feestje voor je smaakpapillen!
STYLING: ALLES KAN!
Omdat elk event anders is hebben wij verschillende styling opties.
Ga je voor feestelijk? Dan komen onze meisjes in mooie zwarte of
witte jurkjes met een hoofdtooitje. Liever wat netter? Dan gaan de
dames gekleed in een zwarte kokerrok met een stijlvolle top.
Past casual beter bij je? Dan is de high waisted jeans met speelse
top en stoere All stars zeer toepasselijk. Liever geheel in stijl van uw
bedrijf met uw eigen bedrijfskleuren en logo? Vraag ons gerust naar
de mogelijkheden.

PRIJZEN
Prijs* per meisje/jongen:
Inzet 1 uur € 145,00 - Inzet 2 uur € 175,00 - Inzet 3 uur € 205,00
Inzet 4 uur € 235,00 - Inzet 5 uur € 265,00
*	
Deze prijzen zijn inclusief reis- en voorbereidingstijd, kleding/styling en transport binnen
Amsterdam. Voor boekingen buiten Amsterdam (vanaf 15 kilometer): enkele reis + 0,24
p/km + reistijd à €28,50 p/meisje p/uur. Prijzen zijn exclusief hapjes/drankjes en
exclusief BTW. Ook zijn onze meisjes in te zetten voor het serveren van eigen producten
of een product van een externe leverancier.

VOORBEELD
Aantal Meisjes x inzet uren x aantal stuks per uur x stukprijs:
1 Meisje x 3 uur + 225 oesters x 1,85 p stuk = € 621,25 ex. BTW
SMAAKT DIT NAAR MEER?
Bel of mail ons gerust, we helpen je graag verder!
T: 020-6169855
E: info@meisjesmetsmaak.nl

EXCLUSIEF
(75 oesters per uur) v.a. € 1,85 per stuk
Oesters met citroen, peper, vodka, vinaigrette en Tabasco

(100 bitterballen per uur) v.a. € 1,00 per stuk
Klassieke Hollandse draadjesvlees bitterbal van de
Bourgondiër met mosterdsaus

(Maximaal voor 100 personen) v.a. € 39,50 per fles
Champagne in flûtes zonder voet,
hoge tafels voor de glazen of Champagnebar

(100 stuks per uur) v.a. € 2,25 per stuk
Luchtig soezendeeg “live” gevuld met een zachte crème
Catalana in de smaak vanille, framboos of chocolade.

(0,5 poot: 125-150 porties per 1,5 uur) v.a. € 240,00
(1 poot: 250-300 porties per 3 uur) v.a. € 475,00
Pata Negra varken uit Jabugo, Spanje, tostada en olijfolie

(100 porties per uur) v.a. € 2,00 per stuk
Hollandse garnalen op little gem met citroenmayonaise

(100 shots per uur) v.a. € 3,00 per stuk
Shot kaviaar geserveerd op een Chileense walnoot

(100 stuks per uur) v.a. € 1,50 per stuk
Gesneden haring op roggebrood met zure room en zuur

COCKTAIL

(75 cocktails per uur) v.a. €4,50 per stuk
Keuze uit: Mojito, Gin Tonic, Moscow Mule en Dark & Stormy

(100 stuks per uur) v.a. € 1,25 per stuk
Ambachtelijk gebakken crostini’s met huisgemaakte dips

(100 porties per uur) v.a. € 1,50 per stuk
Gravad Lax (gemarineerde zalm) met citroen en
mosterd-dille dressing geserveerd op een crostini.

(100 stuks per uur) v.a. € 1,50 per stuk
Diverse kaas naar keuze met bijpassende garnituren
geserveerd op huisgemaakte crostini

(100 porties per uur) v.a. € 2,75 per stuk
Geroosterde Pekingeend in een pannenkoekje met lente ui,
komkommer en hoisin saus

(100 porties per uur) v.a. € 1,00 per stuk
Knapperige Hollandse rauwkost, geserveerd met
huisgemaakte dips

(100 sushi per uur) v.a. € 2,75 per stuk
Sushi met een variatie van handrolls, nigiri’s en maki’s. Enkel
Sashimi van zalm en tonijn behoort ook tot de mogelijkheden

(100 porties per uur) v.a. € 2,00 per portie
Ambachtelijke worst van Brandt & Levie, geserveerd in een
puntzakje met ingemaakte groenten

(100 macarons per uur) v.a. € 2,00 per stuk
Klassieke Franse petit four van amandelschuim, “live” gevuld
met een heerlijke ganache

(100 aardbeien per uur) seizoensprijs
Hollandse aardbeien met slagroom, suiker of
balsamicosiroop

(100 ijsjes per uur) v.a. € 2,00 per stuk
Amsterdams ijs van IJscuypje in oubliehoorn

(100 crème brûlée per uur) v.a. € 2,50 per stuk
Mini crème brûlée, “live” gesuikerd en gebrand

POLAROID MEISJE
Oester Mini v.a. € 250,00 - Oesters v.a. € 1,85 per stuk
Vanuit onze MINI clubvan toveren we in een handomdraai
een heuse oesterbar. Dé eyecatcher voor elk event!
Oesters met peper, vodka, vinaigrette en Tabasco

Polaroids v.a. € 3,00 per stuk
De polaroids van het Polaroidmeisje worden direct voorzien van
een gepersonaliseerd fotoframe. De ultieme manier om jouw feest
te vereeuwigen en gegarandeerd nagenieten!

