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o v e r  o n s

ONS VERHAAL
GEK OP ONDERNEMEN 
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Met die gedachte zijn mijn oud compagnons en ik in onze studententijd Food Jazz & DJ's

gestart. Vanuit een unieke werfkelder in hartje Utrecht wilden wij de wereld van de

catering veranderen door met creatieve gerechten en passende muziek mensen te

verrassen. Op onze evenementen moesten alle zintuigen geprikkeld worden om zo de

ultieme event beleving te creëren. Onze eerste slogan was: "Wij geven klank aan eten en

smaak aan muziek". 

Inmiddels hebben we vorig jaar zomer onze ambities bekroond met een nieuwe

professionele productiekeuken van 800m2 in Nieuwegein. Ik kan met trots zeggen dat

wij met dit culinaire evenementenbureau zijn uitgegroeid tot een betrouwbare partner

in Midden Nederland. Onze stijl is ongedwongen chique. Die ultieme beleving creëeren

we met oprechte aandacht en lekker eten.  Wil je je gasten echt iets bijzonders bieden

dan verras je ze met de gerechten van ons 'Dare to Eat Different' label.  

  

Sinds enkele jaren zijn wij vaste partner van Museum Speelklok. een veelzijdige locatie

met een muzikaal tintje. We zien je graag daar. 

Met vriendelijke groet,  

Joost Luitse 

Algemeen Directeur 

Food Jazz & DJ's 

- Joost Luitse met partner Anne.

HET KAN NET EVEN ANDERS!

We focussen ons op culinaire 
verrassingen, maar we organiseren 
geregeld complete events.



culinair evenementenbureau

één offerte  

locatie bezoek met   
partymanager 

 het evenement

ONZE KRACHT
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PERSOONLIJK
We zijn van A tot Z betrokken en
geloven dat oprechte aandacht
een evenement tot een succes
maakt.

CREATIEF
In het vinden van creatieve
oplossingen en verrassende
product en presentatie keuzes.  

BEWUST
We werken met verse
producten, waar mogelijk van
lokale ondernemers. We staan
voor duurzaamheid en no waste. 

TRANSPARANT 
Alles op elkaar afgestemd, één
offerte, één contactpersoon en
één factuur. 

De belangrijkste disciplines die bij
een evenement horen hebben wij in
huis.

ORGANISATIE

VAN HET BEGIN TOT HET EIND ZONDER ZORGEN.

ONGEDWONGEN CHIQUE

één contactpersoon

één factuur  

creatieve & technische vormgeving

culinair voorproeven

afbouw & schoonmaak



net even anders

DARE TO EAT DIFFERENT
LAAT JE VERRASSEN
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Het leukste aan ons vak is mensen verrassen! Creativiteit ontstaat wanneer je

ideeën uitwisselt en op zoek gaat naar smaken en elementen die de ideeën tot leven

brengen. Van exceptioneel groots tot iets bijzonder en kleins. De Dare to Eat

Different gerechten en concepten creëren we voor elk budget en op iedere locatie.   

Een succesvol concept is onze kleurrijke Flowerbar. Onze foodtender maakt live de

lekkerste salades en gerechtjes met de mooiste biologisch gekweekte bloemen en

kruiden. Je kunt ruiken, proeven en ontdekken welke bloem er net voor dat lekkere

accent zorgt. Zo'n flowersalade kan ook perfect zijn als bijzonder gerechtje in een

menu van jouw diner. Dan vertellen we het verhaal achter de producten live aan

tafel om zo de Dare to Eat Different ervaring mee te geven. We willen je prikkelen

en verrassen.   

Ter inspiratie creëren wij ieder seizoen een speciaal Dare to eat Different aanbod. In

dit Food & Feel Book kun je ze herkennen aan het rode label.  Mocht je persoonlijke

wensen hebben dan ontwikkelen we samen iets bijzonders speciaal voor jouw

evenement. 

DARE TO EAT DIFFERENT

We verrassen en 
dagen je uit!



duurzaam

"The
environment
is everything
that isn't me"
-  A lbert  E inste in



DUURZAME TOEKOMST
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HET ROER MOET OM

Anno 2018 is het vanzelfsprekend

om bewust om te gaan met

producten. Waar we kunnen,

kiezen we voor lokaal en no waste

en denken we na over transport en

afvalscheiding. Duurzaamheid is

een werkwoord.  

bewust

Als wij in de toekomst willen creëren

en genieten dan moet het roer om.

Food Jazz & DJ's verdiept zich in de

ontwikkelingen rondom de circulaire

economie. Waar we kunnen gaan we

de komende jaren stap voor stap

richting het hergebruik van

materialen en beter inzetten van

grondstoffen. We kijken naar de

bereidingswijze, de

energievoorzieningen en materialen

in de keuken, de inkoop keuzes en het

minimaliseren van afval.   

JE MOET HET DOEN!

HET KAN NOG EFFICIËNTER
Om dit waar te maken zetten wij

maximaal in op samenwerken met

onze opdrachtgevers en  partners.

Samen kunnen we meer bereiken

en snellere stappen zetten richting

een duurzame toekomst.

Hanos, een van 
onze duurzame partners.



MUSEUM SPEELKLOK
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MUZIKAAL, BIJZONDER & CENTRAAL

Nicolaïkerk - tot 600

Museum Speelklok - Steenweg 6, Utrecht verhuur@museumspeelklok - 030 232 60 81

Boardroom - 12 Museumtuin - tot 600

Middenschip - concert + feest

Middenschip - gala diner

Danszaal - feestavondDanszaal - receptie



BIJZONDER & CENTRAAL
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Geweldige 
plek voor een 
diner en feest.

NIEUWSGIERIG?
Sinds een aantal jaar is Food Jazz & DJ's de

trotse partner die de culinaire invulling van de

evenementen en het jaarlijkse Utrecht diner

mag verzorgen.  

Wij zijn enthousiaste over deze intieme

uitzonderlijke locatie. Nieuwsgierig? Het

salesteam van Museum Speelklok leidt je graag

rond. 

Museum Speelklok - Steenweg 6, Utrecht verhuur@museumspeelklok - 030 232 60 81

Van het kleinste speeldoosje tot het meest

bijzondere orgel. Op de Steenweg in Utrecht

klinken de wonderlijke klanken van zelf

spelende muziekinstrumenten. Sinds 1984 zijn

deze te bewonderen in een prachtige gotische

Buurkerk.  Dit vormt een fantastische setting

voor diners, huwelijken en andere zakelijke

evenementen.  

Museum Speelklok ligt in het hart van de

historische binnenstad, dus je hebt een

waardig ontvangst en prima bereikbaarheid. 

Met jouw event steun je het 
behoud en beheer van 
cultureel erfgoed.

foto: capaciteit zalen.



d i n e r  p a x  2 4 0

“AGE AND
GLASSES
OF WINE
SHOULD
NEVER BE
COUNTED
.” 
-   I ta l iaans gezegde



Een goede cocktail test je zintuigen

op zoet, zuur, sterk, kruidig en

spicey en zijn een lust voor het

oog! Ook Nederland  is gezwicht

voor de Gin - tonic rage, maar er zijn

nog zoveel heerlijke varianten die

nog ontdekt moeten worden. Food

Jazz & DJ's deed inspiratie op in de

cocktailbar van Kopenhagen,

LidKoeb.

Wie zegt dat gezonde leefstijl saai

is heeft het mis. Een goede basis

voor iedere cocktail is fruit en

kruiden en daarmee kunnen

wij eindeloos variëren. Een frisse

zomerse mocktail is de Ginger

strawberry of de Apple virgin

Mojito. 

COCKTAILS HIPPE MOCKTAILS - VRIJ

WIJNEN

DRANKEN

Wij zijn overtuigd van het feit dat

je in iedere prijscategorie

een lekkere wijn kunt vinden. Onze

partners kopen biologische wijn in

bij boeren met een eigen kijk op

hun stuk grond en wijn maken.

Samen zoeken wij naar

toegankelijke wijnen die passen bij

het eten. Optimaal genieten is het

uitgangspunt. 

De wijnen van wijnmaker Jaime 
worden overal bewonderd 
vanwege hun originaliteit en 
unieke smaak. 

Wanneer kom je hem 
proeven?
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d i n e r  p a x  2 4 0

Tip: je kunt de cocktai ls als 
welkomstdrankje serveren of een 
cocktai lbar plaatsen met een 
professionele bartender voor een 
extra showelement.

LAAT JE INSPIREREN



ZOET & KOFFIE
WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS
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Iedereen wordt gelukkig van een

goede kop verse koffie of thee,

liefst met iets zoets! Onze chef

ontdekt steeds weer iets lekkers,

dus vertel ons waar jouw hart

sneller van gaat kloppen.

Deze Koekjes zijn met liefde 
gemaakt door wel héél 
bijzondere koekenbakkers!

Brownie 

Petit four (kan ook met logo) 

Handgemaakte mini appeltaartjes 

Friandises (diverse bonbons)  

Cheesecake 

Koekjes van de Koekfabriek 

Mini donuts 

Gluten vrije brownie 

HMMM LASTIG KIEZEN



f o o d b a r

"We design
good food to
create
interactions"
-  Taco van den Berg



CULINAIR ENTERTAINMENT
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Tap een lekker fris glas water en

maak een keuze uit de lekkerste

smaken van biologische fruit

van dit seizoen! 

Fingerfood uit het Spaanse

Baskenland. Stokbrood belegd

met een variatie aan

heerlijkheden. Een lust voor het

oog!

WATERBAR

PINTXOSBAR

FLOWERBAR

BELEEF EN ERVAAR

Kleurrijke en verrassend pittige

salades met bloemen en vergeten

groenten uit de pluktuin van de

Bijenakker. Niet alleen

biologisch, maar ook bijzonder

lekker.

Liters water drinken 
kan maar beter 
lekker zijn.

Vietnamese Springrolls rijkelijk

gevuld met knapperige groente

en naar eigen  wens aangevuld

met vis of vlees. 

WOW, je proeft de 
sensaties van de natuur!

HEALTHYBAR

CULINAIR ENTERTAINMENT
Onze interactieve bars waar  je

gasten  kunnen voelen, ruiken en

proeven. Deze beleving is ook

een perfecte keuze voor de

flexitariër!

Rollen, dippen en 
happen maar.

De Basken claimen dat 
de Pintxo de oudste 
tapa ter wereld is.



TASTY BITES 

15

Humus van rode biet, haring, krokante

uienring en gel van Amsterdams tafelzuur.

Ratte aardappel, bieslook, crème fraiche

en runderpastrami.

Gemarineerde zalm, avocado, waterkers,

Hollandaise en appelbloesem.

Tartaar van watermeloen met munt,

bokkensprong, zoetzure komkommer.

BITES OM JE VINGERS BIJ AF TE LIKKEN

TRANSPARANT EN KLEURRIJK

Hollandse kaasfondue met Crudité en brood

in puntzakje. 

Gerookte sprot met tomaat, rode uitjes en

wasabi mayonaise. 

Weckpotje met salade van seizoensgroenten

en Petit Dorovael.  

Blini met chorizo van gamba, limoen crème

en salty fingers. 

Reageerbuisje met gazpacho van

komkommer, munt en yoghurt. 

Zwart eitje gevuld met garnalen met schuim

van mango. 

Juweeltje van steak tartaar met

gepocheerde eidooier, truffel, Parmezaan

en brioche van Menno.  

Schilderspalet met Paella bitterbal en dips.

HELDER EN GROEN

EIGENTIJDS EN ANDERS

WERELDS EN VERRASSEND
Stoombroodje  met Pekingeend, paksoi,

taugé en oestersaus. 

Krokante gamba in kokos, mango en chilli. 

Gyoza met zeewiersalade en krokante

quinoa. 

Loempia van eend met hoisin mayonaise.



BORRELPLANKEN
HOEVEEL METER WIL JE HEBBEN?
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Gazpacho van tomaat komkommer en

appel, Manchego, honingtomaatjes, meloen

brandnetelkaas, fuet iberico, brood en smeersels. 

  

BITE EN DIP

HEERLIJK LOKAAL

PINTXOS 

SOI

Verse noten met  huis gemarineerde olijven, groenten

chips, Crudité, brood met humus van rode biet en

aioli.

Oudegracht kaas, gerookte ossenworst van de

Lindenhoff, bierkaas, maatjes haring met ketchup en

Amsterdamse ui, chips van bataat en brood van

Menno met smeersels. 

Sashimi van zalm & tonijn, vegetarisch maki rol,

poké bowl,  soya boontjes (Edamame) met

zeezout, casave chips met pittige saus. 

LEKKER ZOMERS

Onze 
borrelplank is 
een kleurrijke 
gespreksstarter!

Onze borrelplanken zijn een lust voor het oog. Iedere plank prikkelt je zintuigen op kleur,

smaak, geur en structuur. Onze chef heeft met zorg een selectie leuke duurzame

producten uitgekozen. We weten zeker dat er voor iedereen iets lekkers op ligt. Bestel

maar een extra meter, want hij gaat gegarandeerd op!

Rijkelijke belegde broodjes uit Baskenland.

Bijvoorbeeld met gemarineerde zalm,

geitenkaas, schapenkaas met honing van de

Bijenakker, Pata negra en eetbare bloemen. 



voorgerecht

"JUST TO
EAT  
IS A GIFT"
-  Chef  Ferran Adr ia



SITDOWN DINNER
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zomer menu

SIT DOWN AND EAT YOUR DINNER!

Wij dagen je uit! 
Kies eens voor vegetarisch.

 BEETROOT

Brownie van witte chocolade, yoghurt,  

rood fruit en gekarameliseerde Pecannoten. 

ANDALUSIË

Soya bouillon met Yuzu, paksoy, shitake en

Dim Sum. 

Burrata met gerookte rode bietjes,

avocado, amandelen en aceto

balsamico. 

WHITE BROWNIE

Transparante gazpacho met verschillende

tomatenrassen en appel bloesem.

Carpaccio van rode en gele biet met

geitenkaas in tempura en piccalilly. 

SWEET & SOUR

PRIKKELEND VEGGIE

FUSION FOOD

Appel crumble cheesecake 

met rabarberijs en bessen coulis. 

HOLLANDSE HAAS

Hollands rund met kleurrijke stamppot met

raapstelen, gekarameliseerde witlof en

huisgemaakte truffel jus.

DE FOOD JAZZ & DJ`S KAASKAR

SAY CHEESE

Door chef Taco speciaal geselecteerde

biologische kazen met notenbrood. 

DE FOOD JAZZ & DJ`S KAASKAR
Door chef Taco speciaal geselecteerde

biologische kazen met notenbrood. 

ZOMERSE VERRASSING

Wellington met pastinaak, paddenstoelen,

spinazie, chutney van sjalotjes  en

Parmezaanse kaas.

Of het nu lente, zomer, herfst of winter

is. Ieder seizoen hebben wij

een nieuw  menu voor je met

ingrediënten die passen bij de

temperatuur en onze stemming. We

dagen je uit om het vegetarische Dare to

eat Different menu te proeven!

FRIS HOLLANDS

ZOMERMENU



WALKING DINNER
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ongedwongen chique

LAAT JE VERRASSEN

Zomerfruit met mascarpone en

een munt kletskopje. 

SWEET & SOUR

Zalm met avocado en meiknol crème op

tartaar van biet met gepocheerd eitje.

THE GINGER

Soepje van Bataat paprika, gember en

gepofte knoflook. 

AFGEBRANDE PALING
Risotto met afgebrande paling

en rode biet. 

Tarte Tartin van confit van tomaat,

burrata di puglia en een crème van

olijfjes. 

ZOMERTUIN

DUO VAN LAM

Lam met asperges pompoen en hete

bliksem. 

TACO'S CHEESE

TRIFLE

WALKING DINNER
Ongedwongen staand dineren en

genieten van een aantal verrassende

kleine gerechten. Uitgeserveerd door

de bediening op grote plateaus met

leuke handzame bordjes of glaasjes. En

als je wilt, wissel je tussendoor gewoon

van plek en gesprekspartner!

Aanrader wanneer je 
meer interactie 
wenst en ongedwongen 
chique wilt dineren.

Super met een cocktail! 
De Sechuan cocktail 
verdoofd niet, maar tintelt wel.

Blauwe klaver kaas met witte

chocolade, pistache en noten. 



SHARE AND DARE
LEKKER ETEN & DRINKEN VERBINDT
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Genieten van gezellige gesprekken

onder het genot van een goed glas

wijn en lekker eten. Van het

bourgondische leven worden wij

gelukkig. Dat geluk delen wij graag

via ons share and dare dinner.  Ieder

seizoen kun je kiezen uit twee

menu's. 

Saltimbocca met parmaham, salie en witte

wijn.

Groenten gratin van seizoensgroenten uit

de tuinen van de Landwinkel de Hooijerij.

Pasta agi e olio.

Zomerse salade met peer, walnoten, verse

vijgen en lokale Blauwklaver uit Kamerik.

Aardbeien tiramisu met popsicle.

AVOND HARTJE SIENA

AVOND TUSSEN DE WIJNVELDEN

schalendiner

Wie zich nog afvraagt waar in het oude 
Verona de passie tussen Romeo en Julia 
vandaan is gekomen, zou tijdens dit schalen 
diner een fles Ripasso moeten opentrekken.

Kip van het spit met diverse sauzen. 

Franse salade met lente ui, zongedroogde

tomaat, en kruiden vinaigrette. 

Ratte aardappelsalade met kappertjes,

citroen en crème fraìche.

Gegrilde kleurrijke groenten van het

seizoen. 

De klassieke Franse Tarte tatin als dessert. 

SCHALENDINER

Chevice van zwaardvis, meloen met basilicum,

Smushi van garnalen en avocado met cress

van koppert, verse vijgen, Tamarillo met

burrata en oude balsamico, breekbrood en

rilette van makreel.

IETS LANGER TAFELEN? WAT DACHT JE VAN 
DEZE PLANK?



"YOU DON'T NEED A SILVER FORK TO EAT GOOD FOOD." 



DYNAMISCH, VERS EN VERRASSEND

FOODBARS
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Een foodtruck binnenrijden kan niet overal, maar die sfeer voegt wel iets extra's toe.

Beleef het met onze foodbars. Iedere foodbar wordt bemand door een foodtender en

heeft één of twee lekkere item(s) met bijpassende toppings. 

YAOWARAT
Stoombun oosterse groente en dip. 

Dimsum met oester- en chilisaus. 

Souvlaki met kippendijen, tomaat,

rode ui, pita en tzatziki saus. 

CALLE CAVA BAJA
Paella met schaal en schelpdieren,

kip, chorizo en saffraan.

Pipirrana salade met soufle van

queso Manchego.

POSTELS PLEINTJE
Frietje met vlaamse stoverij.

Krokante gekruide mosselen met

met knoflooksaus en cocktailsaus. 

YORK FOOD CART 
Black burger simmentaler rund met

topping en whiski mayonaise.

Lams Hotdog met olijventapanade,

krokante uien en ketchup.

PSIRI

Hollandse stampotten

Worstenproeverij op zuurkool. 

MERCATO METROPOLITANO  

Raviolli gevuld met pompoen met

een espuma van Parmezaan.

Piadina met prosciutto, fromaggio

en rucola.

DRIEHARINGEN STEEG

foodbar

RIO DE LA PIEDAD

Taco's van onze chef Taco. 

Quesedias. 

STREETFOOD

DE MARKT 4- GANGEN

Vis van de markt! Keuze uit twee

soorten geserveerd met zwarte pasta,

groenten uit de zee en beurre blanc. 

Carpaccio van rode en gele biet,

geitenkaas in tempura en piccalilly. 

Chateaubriand of staartstuk met bataat,

krokante groene asperges en stroganoff. 

Dessertbar met vers fruit, sabayon en

bananen crumble met karamelsaus. 

Beleef en zie hoe onze chefs 
vanaf verschillende kookeilanden. de 
heerlijke gangen voor je gasten 
bereiden. 

Zin in 5- gangen? Vraag het ons!



BUFFETTEN
LEKKER ZELF KIEZEN

23

Polder scharrelhoen filet in dragonsaus. 

Stoofpotje van varkenswangetjes. 

Verse groenten van het seizoen. 

Aardappelgratin gegratineerd met oude

Romero uit IJsselstein. 

Salade met gedroogde korenbloempjes,

avocado, tomaat, komkommer, olijven en een

limoenkruiden vinaigrette. 

Dorade filet met sereh botersaus en paarse

bloemkool.

Procureur gemarineerd in de Utrechtse droom

mosterd, geserveerd met gebakken shitaki.

Geroosterde aubergine met yoghurtdressing

en granaatappelpitjes. 

Roseval uit de oven met tijm, rozemarijn en

crème fraìche.

Groentegratin met pastinaak, broccoli,

knolselderij en pompoen.

BOEREN TROTS

Lekker zelf kiezen en perfect als je niet uitgebreid wilt tafelen. Onze buffetten hebben een

variatie van vlees, vis, groenten en worden geserveerd met brood van Menno met dips

als huisgemaakte tzatziki en olijfolie.

PLENTY MORE

buffetten

Kunnen we je nog verleiden voor deze 
heerlijke triffle van bosvruchten met 
kokos, witte chocolade en kletskop? 



LATE NIGHT SNACKS
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BYE BYE BYE

VOOR DE LEKKERE TREK

Frietjes met of zonder huisgemaakte Vlaamse

stoverij. 

Pancake bun met lams shoarma, ijsberg en

huisgemaakte knoflook. 

Quesadilla kip met paprika, tomaat, kaas en pikante

salsa.

New York style hotdog met zuurkool, uien marmelade

en Amerikaanse mosterd. 

Micro bbq burger met pancetta, cheddar, augurk,

tomatensalsa en mosterdmayonaise. 

Hollandse kibbeling met huisgemaakte ravigotte. 

Iedereen snakt stiekem naar een lekkere stevige 
hap na een feestje. Jij kunt ze met een 
geluksmomentje naar huis sturen!



"LIFE IS TOO SHORT TO DRINK BAD WINE."

ONZE WIJNEN
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ROOD

Wie zich nog afvraagt waar in het oude

Verona de passie tussen Romeo en Julia

vandaan is gekomen, zou eens een fles van

deze Ripasso met z’n geliefde moeten

opentrekken. 

VISTA NOVA ESTREMADURA| PORTUGAL
De druif Touriga Nacional is de trots van

Portugal. Een onverslaanbaar trio met de

Camarate en Castelão. 

TREEBORN TINTO CABERNET BOBAL | SPANJE   

Met het drinken van deze sappige, donkere

Spaanse vriend plant je via WeForest voor

elke fles een boom aan! 

CASA NOSTRA VALPOLICELLA RIPASSO | ITALIE  

WIT

Een 100% Chardonnay uit de Côtes de

Thongue in het Zuiden van Frankrijk. Een

volle, gehouten smaak, maar met een enorme

doordrinkbare frisheid.  

KARPA | HONGARIJE 

Door zijn kruidige en fruitige karakter is hij

ontzettend fijn te combineren met

Oosterse gerechten of gewoon lekker pittig

 tijdens de borrel of een feestje.

BONTEBOK CHENIN BLANC | ZUID AFRIKA  

Deze Bontebok Chenin Blanc is

vernoemt naar een Nationaal Park. Een

heerlijke volle zachte wijn, die het ook goed

doet bij een stukje vlees. 

CAVE ALIGNAN ICARE CHARDONNAY | FRANKRIJK

Prosecco zachte bio bubbels uit

Treviso boordevol wit steenfruit en een droge

finish.  

BUBBELS

LA JARA FRIZZANTE | PROSECCO ITALIË 

De naam zegt het al en je proeft het bij de

eerste slok: bubbels, bubbels en nog eens

bubbels. Maar tegelijk veel fruit en heel

zacht. 

Uniek, delicaat en complex.  Een zachte mousse

met frisse tonen van peer en Granny Smith.  

FIZZ FIZZ FIZZ | CAVA | SPANJE  

MICHEL FORGET | CHAMPAGNE | FRANKRIJK 

Er is altijd een reden 
om te proosten!

Biologische geteeld.
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joost@foodjazzdjs.nl 

06 - 43 08 40 09

JOOST LUITSE  

COMMERCIEEL  DIRECTEUR 

taco@foodjazzdjs.nl 

030 - 27 41 388

OPDRACHTGEVERS

We brengen je graag in contact met de

bruidsparen waar wij de organisatie

en catering voor mochten verzorgen.

St. Antonius Ziekenhuis  

Emirates  

ASC  

Bain & Company  

BOL.com

Bureau Zuidam  

BMW

C.A.S.T.  

Fastned B.V. 

De Modefabriek 

Kookmeesters 

Nederlands Filmfestival  

Van Oord Leidsche Rijn Utrecht

Pharmalead  

Jacob Douwe Egberts  

Jaarbeurs Rabobank  

Regus Roermond  

RSM Global  

Stadsschouwburg Utrecht  

STEK Advocaten  

USC  

Utrecht Diner  

VGW Makelaars 

BRUIDSPAREN

TACO VAN DEN BERG 

CHEF

lisa@foodjazzdjs.nl 

06 - 21 14 67 81 

LISA SMETS 

PROJECT &  SALESMANAGER

productie@foodjazzdjs.nl 

030 - 27 41 388 

PRISCILLA GIELINGH 

FACILITAIR & PRODUCTIE

We helpe
n 

je graag
!

anne@foodjazzdjs.nl 

06 - 46 62 28 00

ANNE VAN DAM 

MARKETING & COMMUNICATIE


