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WINTER 

EVENT BOX

Vier de feestdagen op 

een originele wijze met 

de Winter Event Box! 

De veelzijdige pop-up 

boxen kunnen zowel 

indoor als outdoor ge-

plaatst worden en zijn 

ideaal voor een origine-

le borrel of feestavond

Nieuw! Het is mogelijk 

de event box als arran-

gement te reserveren 

incl. drinks & bites. 



In samenwerking met Van Dam Catering presenteert DCRT het Winter 

Event Box - Borrel Arrangement. Geniet  van een compleet verzorgde 

borrel met de lekkerste bites geserveerd door een enthousiast team!  

Het arrangement is inclusief: 

• 1 Pop-Up Event Box

• Compleet met meubilair en feestelijke styling naar wens

• Frisdranken en binnenlands gedistilleerd

• Variatie aan koude en warme bites

• Horecapersoneel

Vanaf 50 personen te reserveren. Uiteraard is een uitbreiding 

of maatwerk mogelijk.  Voor aanvullende informatie:

E: we@dcrt.nl

T:  023 555 13 90

WINTER EVENT BOX - BORREL ARRANGEMENT



Table bites

Gepofte BBQ tuinbonen

Popcorn tijm rozemarijn

Groentechips

Koude bites

Christmas salmon | in rode biet gemarineerde zalm | zeekraal | wasabi crème

Let it snow | Mini taco | steak tartaar | olijf sneeuw | truffelmayonaise

Holy Duck | Eendenborstfilet | sinaasappel compote

Fake it | Fake tartaar | tomaat | avocado | limoenblad | crème van burrata

Warme Bites

Christmas Black Angus burger | mini bun | chimichurri | kerstboom brandmerk

Tarte Tatin | sjalotjes | balsamico | roquefort

Erwtensoepje uit eigen slagerij | huisgerookte worst

Dranken

Hollands assortiment

DRINKS

& BITES



WINTER 

EVENT BOX



POP-UP

CHRISTMAS

PARTY



Prikkabel neutraal

Kerstboom 

“Snow”

Coastline fauteuil 

lava beige en lava garbon 

WINTER

STOER

OUTDOOR

Variatie aan feestelijke 

decoratiematerialen

Staal bar white, 

staal sokkels, 

roest front

Staal bartable black 

incl. beton top

Dierenhuiden

Coastline fauteuil 

lava beige en lava garbon 

Vuurschaal





DCRT Event Decorations & Styling

Lakenblekerstraat 52

1431GG Aalsmeer

023 555 13 90

we@dcrt.nl

WWW.DCRT.NL



  




PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US


