


Catering
met

karakter

Plan je een feestelijk event? Een bruisende 
nieuwjaarsdrink? Met de collega’s of bij je 
thuis? Laat je verbeelding de vrije loop. Een 
walking of seated dinner met warm en/of 
koud buffet … Een duizelingwekkend des-
sert buffet … Een gezellige barbecue of bor-
relende receptie ... Alles kan!

Trimalchio neemt je mee op een culinair 
avontuur. Wij laten dromen uitkomen. Voor 
welk concept je ook gaat: alle gerechten 
worden met smaak bereid, mooi gedres-
seerd en stijlvol aan tafel gepresenteerd door 
onze professionals. Proef in deze brochure 
alvast van onze cateringkunst waarmee we 
je event op smaak brengen. 

Smakelijk!

Johan Vanlommel



Inspirerende
bedrijfscatering

Kraakvers belegde broodjes die voor inspira-
tie zorgen tijdens een meeting. Een gezonde 
lunch. Een stijlvolle receptie of een onvergetelijk 
personeelsfeest voor 10, 20, 500 of 1000 gas-
ten. Trimalchio Catering geeft pit aan elke vorm 
van corporate catering. 

• (ontbijt)meetings
• broodmaaltijden
• lunchpakketten
• personeelscatering
• personeelsfeesten
• evenementen
• receptieformules
• walking dinners
• opendeurdagen
• bedrijfssporten
• …

Vraag snel een vrijblijvend en gepersonaliseerd 
voorstel op jouw maat én smaak!



Privat
parties
met
Pit 

Trimalchio organiseert elk privé-event, van bubbels tot tent. 
Laat je gasten watertanden in je vertrouwde thuisomgeving 
of op een andere plek naar keuze. Of verras hen op een 
van onze uitzonderlijke locaties. Jij kiest. Je verwelkomt je 
gasten. En voor de rest is het: royaal genieten, genieten, 
genieten. Wij bekommeren ons om de rest.

Schakel ons in voor:
• huwelijksfeest
• babyborrel
• barbecue
• steengrill
• dinner
• buffet
• koffietafel
• communie
• party
• verjaardag
• …

Vraag snel een vrijblijvend en gepersonaliseerd 
voorstel op jouw maat én smaak!



Je event onder

zeil Het ideale decor voor je event? Onze uitgebreide tentencol-
lectie biedt oneindige mogelijkheden. 

Luxetent
Ontvang je gasten vorstelijk in onze aluminium luxetent. Die 
bekleden we volledig naar wens met een hemel, sfeervolle 
lusters en de nodige tafels en stoelen op een stijlvolle par-
ketvloer. Mogelijke tentafmetingen zijn 10 x 12 meter, 20 x 
12 meter, 30 x 12 meter en 40 x 12 meter. Genoeg ruimte 
dus voor een event met pit. 

Partytenten
Voor elke gelegenheid hebben we de gepaste partytent. 
Alle combinaties zijn mogelijk. Inclusief volledige aankleding 
en inrichting. Maak je keuze uit:

• trektenten van 3 x 3 meter
• kadertenten van 5,5 x 5,5 meter
• pagodes van 6 x 6 meter
• star shades van 12m² of 17m²
• tripple star shade
• vloeren
• tapijt
• podia
• verwarming
• verlichting
• koeling



De perfecte locatie voor je event? De mogelijkheden zijn 
grenzeloos: van een exclusieve kasteeltuin tot ene volledig 
uitgeruste en stijlvolle feestzaal. Heb je zelf een geweldig de-
cor in gedachten? Of stellen wij iets spannend voor? Zoals:  

• De Kom
 Hasselt centrum – 200 gasten
• Rvue Stayen
 Sint-Truiden – 3000 gasten
• Grotten van Kanne
 250 gasten
• Monnikenhof
 Geetbets - 280 gasten
• Herckenrode Hoeve
 Opheers – 350 gasten
• Hove St Paul
 Lummen – 150 gasten
• Forty Five
 Hasselt – 500 personen
• Kinepolis Lounge
 Hasselt – 500 gasten
• Zaal Rooierheide
 Diepenbeek – 250 gasten
• Zaal De Kei
 Diepenbeek – 160 gasten
• MuziekOdroom
 Hasselt – 700 gasten
• Poortgebouw Abdijsite Herckenrode
 Kuringen – 150 gasten

    Droomlocaties



Ben je zelf een creatief feestbeest? Neem 
je de organisatie van je event graag zelf in 
handen? Laat je verbeelding de vrije loop. 
Bij onze verhuurservice vind je zeker en vast 
alle professionele materialen om je event de 
nodige schwung te geven. Feest ze!

• porselein
• glaswerk
• bestek
• buffet
• keukenmateriaal
• verwarming en koeling
• tafels en stoelen
• linnen
• tenten

Feestmaterialen
voor doe-het-zelvers



Eerste
successen 
smaken naar

meer …
Het befaamde jaar 1984. Een vriend vroeg me een 
culinair corporate event te organiseren. De lovende 
woorden van de gasten, de smakelijke reacties, … dit 
eerste succes smaakte naar meer. Veel meer. Nieuwe 
culinaire uitdagingen volgden dan ook snel. Trimalchio 
Catering groeide intussen uit tot een innovatieve en 
gedreven cateraar. 

Op ons menu?

• een complete eventservice
• bruisende concepten
• een stijlvolle en onberispelijke bediening
• tongstrelende gerechten
• perfect onderhouden feestmateriaal
• de ideale locatie
• democratische prijzen

Maar vooral: een onvergetelijke ervaring.
Laat je alvast inspireren op www.trimalchio.be
Of contacteer ons voor een feestelijk concept 
en voorstel op jouw maat en smaak.



Grote Baan 71, B-3511 Kuringen    T + 32 11 22 66 10     info@trimalchio.be    www.trimalchio.be

De lekkerste nieuwtjes, promo’s en events op je bord? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op www.trimalchio-catering.blogspot.be.
Of volg ons op facebook en google+.


