
PASSIE VOOR
CATERING & HUWELIJKEN



VERSCHILLENDE
CONCEPTEN ZINTUIGEN

Je ziet, je ruikt en
smaakt de verfijning.

BELEVING
Samen schrijven we
een mooi verhaal.

GEVOEL
Zorgeloos culinair genieten
op jouw favoriete locatie.

SCAN & BEZOEK
ONZE WEBSITE



The Dinner Company bezit 
een prachtig album met tal 
van verschillende concepten 
voor allerhande feesten: van 
bedrijfsevents, recepties tot 
huwelijksfeesten en voor de 
allerkleinsten kunnen ze terugvallen 
op hun eerste feest, de babyborrel, 
communiefeest,…

Zorgeloos genieten staat centraal 
op jouw feest of event. Steeds 
met een professionele glimlach, 
een luisterend oor en een 
persoonlijk contact, begeleiden 
onze medewerkers je in deze fijne 
zoektocht naar een organisatie 
van jouw perfecte huwelijk op jouw 
favoriete locatie.

Met The Dinner Company heeft de 
evenementiële tak van Groep VDAL, 
waaronder ook The Event Company, 
Feestzalen ’t Rietlaer en Renta+ 
Feestverhuur hoort, een smaakvolle 
en creatieve partner in huis. Als 
cateringhuis trakteren onze chefs 
jouw genodigden op smaken die 
hen in vervoering brengen, culinaire 
hoogstandjes die allesbehalve 
alledaags zijn.

OVER ONS
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THE EVENT COMPANY
straffe partner, straffe sfeerarchitecten
Samen sterk! Samen bouwen aan jullie mooiste dag. De Sfeerarchitecten 
ontwerpen en bouwen jouw setting, volgens jouw wensen, indoor of 
outdoor. Licht & geluid, tenten, toiletwagens, stroomgroepen, meubilair, 
tabletop, decoratie,…

Zonder zorgen, alleen maar genieten! Samen met The Dinner Company zijn 
ze jouw SPOC, single point of contact, van logistiek tot catering. Kortweg 
het totaalpakket. Steeds met een luisterend oor, volgens jullie wensen.

www.the-event-company.be @sfeerarchitect theeventcompany_sfeerarchitect
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FEESTZALEN ‘T RIETLAER
Feestzalen ’t Rietlaer, een toplocatie in eigen beheer. Een kasteelhoeve in 
het mooie Rillaar (Aarschot), omringd door het groen, met een centrale 
ligging op de as Leuven – Hasselt en een privéparking van meer dan 200 
wagens. Met haar feestzalen van 10 tot 300 gasten zittend aan stijlvolle 
tafels en open centraal gelegen dansvloer, uitgerust met moderne licht- 
en geluidstechnieken, is Feestzalen ’t Rietlaer de perfecte locatie ter 
organisatie van jouw mooiste dag.

De inhouse catering, met de meest creatieve Chefs achter het fornuis en 
de meest ervaren zaalmedewerkers voor begeleiding van feesten, maakt 
dat Feestzalen ’t Rietlaer jouw SPOC, single point of contact, is voor een 
prachtig feest. Steeds met een luisterend oor, volgens jouw wensen.

www.rietlaer.be @Het Rietlaer het_rietlaer





Verschillende
culinaire
concepten
Laat je inspireren door de verschillende concepten van The 
Dinner Company. Van verfijning geserveerd aan tafel, tot 
robuust geserveerd op de Olympische Vlam, de Ofyr.

Of onze projectmanagers werken jouw huwelijk volledig op maat 
uit, volgens jouw wensen.
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Weddinglunch,
een kleine welverdiende pauze...

Vroeg uit de veren en tal van emotionele momenten passeren op jullie 
mooiste dag. Misschien hebben jullie nood aan een kleine pauze? The Dinner 
Company biedt de mogelijkheid voor jullie en naaste familie, in afwachting 
van de Fotoshoot, de Huwelijksceremonie of het Welkomstdrankje, een 
Weddinglunch te voorzien.

We voorzien een tijdspanne van +/- 2 uren.



Weddinglunch:
Traditioneel Lunchbuffet

 - Een uitgebreid assortiment van ovenvers gebakken broodjes
 - Fijnkostschotel met vleeswaren: beenham I gerookte ham I salami I kippenwit
 - Assortiment van schepsalades: krab I tonijn I kip
 - Jonge en belegen kaas
 - Confituur en chocopasta
 - Seizoensgebonden garnituren
 - Huisgemaakte cake

 - Koffie en assortiment thee
 - Waters Bruisend en Mineraal
 - Sinaasappelsap

1716
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 - Barra I gerookte zalm I Philadelphia I bieslook I rode bietscheut I appelsnippers
 - Bagel I rundssnippers I pestomayo I rucola I prikkers met zongedroogde tomaat en olijf
 - Ciabatta I brie I honing I gemengde notencrumble I witloof andijvie
 - Buns I hoisin pulled pork I mango I radijs julienne I ijsberg
 - Wrap I Oostendse vissalade I currymayo I komkommer I ijsberg I dille

 - Koffie en assortiment thee
 - Waters Bruisend en Mineraal
 - Sinaasappelsap

Weddinglunch:
Luxe Broodjes buffet



Weddinglunch:
Deel je Geluk! Foodsharing Lunch
Centraal op de tafels presenteert de Chef een heerlijke Foodsharing Lunch:

ROLLS & TACO’S:

 - Taco pulled prok & coleslaw
 - Taco scampi I mango I yoghurt & chili
 - Springroll I Oosterse groentjes I zoete chili I pinda

SALADS:

 - Ceasar Salad I kip
 - Salade Niçoise I tonijn I ei
 - Salade van vijgen I walnoten & mozzarella

Broodassortiment zoals: Houthakkersbrood & Turks brood. 
Fijne dressings zoals: avocadodressing I citroendressing I mosterddressing

 - Koffie en assortiment thee
 - Waters Bruisend en Mineraal
 - Sinaasappelsap

PASTA:

 - Gnocchi met pesto & courgette I rucola I     
 parmezaan I cherrytomaatjes
 - Penne met carpaccio I pijnboompitten
 - Fusilli I gerookte zalm I paprika

PLATES:

 - Tataki van tonijn I wasabi I wakamé I zeekraal
 - Vitello Macarello I appelkappers I rucola I   

 focaccia brood
 - Serranoham I asperges

2120
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Receptie,
Voorafgaande aan een culinair concept.

Steeds Van Harte Welkom, altijd inclusief. Onze zaalmedewerkers serveren 
jouw gasten met veel plezier de nodige bubbels, onze Chefs creëren de fijnste 
hapjes, trendy en in stijl gebracht.
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Receptie: Van Harte Welkom
     : 1 uur

Onze medewerkers heten jullie gasten steeds, ongeacht het gekozen concept, Van Harte Welkom. Met een 
tijdspanne van maximaal 1 uur serveren ze een fris welkomstaperitief gecombineerd met heerlijke amuses. 

TAPJE:
 - Huisgeselecteerde Cava
 - Ginger Spritz (mocktail)
 - Sinaasappelsap

HAPJE:
Een selectie van 4 fijne amuses volgens het seizoen, trendy en origineel gepresenteerd.
Bij de Ofyr concepten worden de amuses Ofyrbereid.

LIEVER IETS UITGEBREIDER?
Tijdens het arriveren van jullie gasten, misschien graag reeds enkele versnaperingen op de tafels als eerste 
hapje?

 - Tapasplank: grissini I tapenade I zongedroogde tomaatjes I ansjovis I Italiaanse ham I 
 Chorizo I Griekse olijven I groentenchips
 - Rauwe groentenfrietjes met klassieke dip
 - Borrelnootjes I olijven I chips
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Liever een uitgebreide receptie gedurende een tijdspanne van 2 uur?

TAPJE:
 - Huisgeselecteerde Cava
 - Ginger Spritz (mocktail)
 - Sinaasappelsap

HAPJE:
Een selectie van 8 fijne amuses volgens het seizoen, trendy en origineel gepresenteerd.
Bij de Ofyr concepten worden de amuses Ofyrbereid.

LIEVER IETS UITGEBREIDER?
Tijdens het arriveren van jullie gasten, misschien graag reeds enkele versnaperingen op de tafels als eerste 
hapje?

 - Tapasplank: grissini I tapenade I zongedroogde tomaatjes I ansjovis I Italiaanse ham I 
 Chorizo I Griekse olijven I groentenchips
 - Rauwe groentenfrietjes met klassieke dip
 - Borrelnootjes I olijven I chips

Receptie: Fijn jullie te ontmoeten
     : 2 uur
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Met passie
aan tafel geserveerd...

Neem samen met jouw gasten plaats aan een rijkelijk gedekte tafel en geniet 
van een gastronomisch drie- of viergangenmenu. Met passie klaargemaakt 
door het keukenteam en met klasse geserveerd door de zaalmedewerkers. De 
stijlvolle bediening neemt al jouw zorgen uit handen. Wij maken van jouw diner 
een ware belevenis en een aangename en smaakvolle ontmoeting.
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Seizoensmenu
geserveerd aan tafel
Onze Chef’s bieden jullie de mogelijkheid om zelf een heerlijk seizoensmenu 
samen te stellen. Voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert,... 
Volledig naar jullie wens. Jullie kunnen een voorbeeld van een keuzemenu  
terugvinden op volgende bladzijde.

Scan onderstaande QR-code en ontdek de verschillende gerechten welke bij 
jullie smaak passen!

Jouw favoriete gerechten niet gevonden?
We overlopen graag alle mogelijkheden.
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Voorbeeld seizoensmenu

Onze chef serveert alvast 4 amuses:
Blini I forelmousse I grijze garnaal
Koekje van rode biet I witte pens I appel I balsamico
Gelakt buikspek I sesam
Tramezzini I kip I pesto

(Je kan per gang een keuze maken uit één van onderstaande 
voorgestelde gerechten voor het ganse gezelschap) 

Voorgerecht geserveerd aan tafel:  
Sint-Jakobsvrucht 3x anders: tartaar I carpaccio I gebakken
OF

Zalm ‘Gravad lax’ I mierikswortelcrème I wakamé I
rode ui I kerstomaat

Soepje geserveerd aan tafel:
Tomatensoep I basilicum I handgerolde balletjes
OF

Waterkersvelouté I gerookte kip

Warme tussengerechten:
Zeetongreepjes I Normandisch: Noordzeegarnalen I mosseltjes
OF
Zeebaars I savooi I Duvel I courgettini I venkel I groententaartje

Hoofdgerechten geserveerd aan tafel:
Junior Beef I groententaartje I poivrade I
gegratineerde aardappel in de schil
OF
Zwartpootvarken ‘Pata Negra’ I chips van zijn ham I
wortelcrème I rozemarijn I vleesjus I aardappelkroketjes

Desserten geserveerd aan tafel: 
Chocolade fantasie van de chef
OF
Vanille Bourbon I espuma van advocaat I rood fruit

Veggie gerechten: 
Wrap I groentenratatouille I quorn

Melanzane alla Parmigiono

Halloumi I zalf van pastinaak I witloof I torenbloemkool I
paarse wortel I kerstomaat

Stoofpotje van Tzay Tikka Masala
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Menu in buffetvorm

Laat je verrassen door heerlijke gerechten in buffetvorm.
Buffetten zijn mogelijk vanaf 50 gasten.
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Voor ieder wat wils,
het voorgerecht in buffetvorm
Liever verschillende voorgerechtjes in buffetvorm? Je kan een keuze maken 
van 4 verschillende koude voorgerechtjes volgens seizoen. Onze Chef tovert 
deze graag om tot miniatuurgerechten welke we in buffetvorm plaatsen. We 
voorzien alvast gemiddeld 2,5 gerecht per persoon.
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Voor ieder wat wils,
Soepje in buffetvorm
Je kan een keuze maken uit 2 verschillende seizoenssoepen welke we in 
buffetvorm plaatsen. Het buffet wordt aangevuld met verschillende toppings 
zodat jouw gasten de afwerking van de soep zelf kunnen bepalen. Croutons, 
kruidenroom, gerookte kip, spekkorstjes,…
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Voor ieder wat wils,
het hoofdgerecht in buffetvorm
Gecombineerd met een voorgerecht en/of soep en/of dessert aan tafel 
geserveerd of in buffetvorm? Onze chef’s bereiden een heerlijk en uitgebreid 
warm buffet van vis- en vleesgerechten, voor ieder wat wils.
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Traditioneel warm buffet,
een combinatie van vis en vlees
Warme visbereidingen:
Scampi I zachte curry & Zeetongreepjes I Normandisch & Zalm I kreeftensausje

Warme vleesbereidingen:
Varkenshaasje & Parelhoen & Filet van runds 

Aardappelgarnituren:
Gegratineerde aardappelen & Kroketjes & Kruidenpuree

Warme groentjes:
Fijne groentenmix aangepast aan het seizoen

Warme vleessauzen:
Champignonroomsaus & Peperroomsaus & Provençaalse saus & Vleesjus

Aangepaste gerechten voor vegetariërs

Nota: tijdens het wildseizoen graag een aanvulling van wild?
Vraag naar de verschillende mogelijkheden.
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Stoverij van Belgisch Wit-Blauw I Heerlijke frietjes

Vol-au-vent I Hartig Troef I Aardappelkroketjes

Gelakte spareribs I Aardappelwedges

Gentse waterzooi I Geplette aardappelen

Warme groentjes I Fijne groentenmix aangepast aan het seizoen

Saladbar:
een uitgebreid en fris aanbod van gemixte en kleurrijke salades, met 
minimaal als basis: sla, tomaten, komkommer, wortelen, aardappelsalade,…
afgewerkt met smaakvolle toppings volgens het seizoen.

Aangepaste gerechten voor vegetariërs

Oma’s retro buffet,
de klassiekers
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Ofyr Robuust,
bereidingen op de Olympische vlam
Warme visbereidingen in zijn geheel:
Huisgemarineerde Schotse zalm & Scampi spies

Warme vleesbereidingen in zijn geheel:
Entrecôte & Lamskroon & Varkenshaasje & Souvlaki kip

Krielaardappelen

Saladbar:
Een uitgebreid en fris aanbod van gemixte en kleurrijke salades, met minimaal 
als basis: sla, tomaten, komkommer, wortelen, aardappelsalade, pastasalade, 
couscoussalade… afgewerkt met smaakvolle toppings volgens het seizoen.

Broodassortiment:
Stokbrood & Houthakkersbrood &Turks brood & Broodjesmix

Warme vleessauzen:
Champignonroomsaus & Peperroomsaus & Provençaalse saus & Vleesjus

Koude sauzen:
Curry & Tartare & Mayonaise & Cocktail

Aangepaste gerechten voor vegetariërs
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Streetfood

Live wok
Scampi
Kip

Pasta
Mascarpone / scampi
Arabiata
Carbonara

Ofyr Grill
Hamburger I gelakt buikspek I frisse groentjes
Pitta Bun I varkensreepjes I frisse groentjes

Wrap
Kip
Zalm
Veggie Wrap I Hartig Troef

Een formule in losse sfeer. Verspreid over de ruimte plaatsen we 
verschillende standjes met verschillende gerechtjes, streetfood gerelateerd. 
Vaak nemen de gasten plaats aan een combinatie van hoge en lage tafels.
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Dat is genieten in een losse sfeer! Onze Chef creëert heerlijke seizoensgebonden 
walking dinner gerechtjes voor jou en jouw gasten welke met veel plezier 
geserveerd worden door onze medewerkers.

Walk 2 You,
geserveerd of gepresenteerd
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Voorbeelden Walk 2 You gerechten
Koude miniatuur gerechtjes:
Zalm ‘Gravad Lax’ I mierikswortelcrème I komkommer I
kerstomaat I couscoussalade

Vitello Tonnato I dressing van tonijn I appelkappertjes I rucola

Seizoenssoepje:
Pompoensoepje I gerookte kip I toastje op het glas

Warme miniatuur gerechtjes:
Zwartpootvarken ‘Pata Negra’ I chips van zijn ham I
wortelcrème I rozemarijn I vleesjus I aardappelwedges

Berkshire Melkbig I zalf van wortel I groene asperge I
vleesjus I aardappelwedges

Dessert:
Chocoladefantasie van de Chef
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De Zoete Wandeling
Als afsluiter van het culinaire gedeelte van jullie Huwelijksfeest, een zoete zonde, 
een wandeling langs het zoete hart van de keuken.



70 71

Dessertenbuffet
In grote schalen / kommen...

 - Klassieke tiramisu
 - Chocolademousse wit en fondant
 - Rijstpap met garnituren
 - Vers fruit
 - Vanille ijs met chocoladesaus en room
 - Bavaroistaarten

Individueel in glaasjes / porselein...
 - Crème brûlée
 - Panna Cotta aardbeien
 - Panna Cotta passievrucht

Koffie en thee...
 - Javanais
 - Misérable
 - Roomsoesjes
 - Eclairs
 - Snoepertjes

Als extra toevoeging:
Kaasbuffet (50gr/pp)
Pas de Bleu I Brie I Brugge Blomme I Passendale I Damse Mokke
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Bruidstaart,
Steeds op jullie maat
De huispatissier werkt graag een voorstel op maat uit voor jullie mooiste 
bruidstaart. Vorm, decoratie, inhoud,... hij luistert graag naar jullie wensen.
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De kleine feestvierders
The Dinner Company biedt de mogelijkheid jullie kinderen te laten meegenieten 
van het concept / menu gekozen voor de volwassenen of de mogelijkheid zelf 
een menu samen te stellen op maat van jullie kinderen.
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Kidsmenu,
van hapjes tot dessert
Van Harte Welkom:

Kinderbubbels I sinaasappelsap I waters
Chips4kids I gefrituurde mini snacks

Menu:

Kaaskroketje met frisse groentengarnituren of Tomatensoep met balletjes

Kipfilet of Curryworst  of Koninginnehapje of Kinderbox met verrassing   
met frietjes en frisse groentengarnituren

Kinderijsje met chocoladesaus
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The Event Company

brengt alle puzzel-
stukjes samen



Dranken-
arrangement
Een all-in drankenformule of liever eigen dranken?
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Een uitgebreid aanbod,
met veel plezier geschonken

 - Huisgeselecteerde witte wijn
 - Huisgeselecteerde rode wijn
 - Huisgeselecteerde cava
 - Pilsbier Stella of Jupiler
 - Duvel
 - Chaudfontaine Bruisend
 - Chaudfontaine Mineraal
 - Coca Cola
 - Coca Cola Zero
 - Fanta
 - Ice Tea
 - Sinaasappelsap
 - Koffie & Thee

Liever aangevuld met jouw favoriete drankje?
We luisteren graag naar jullie wensen.



Dansavond
Party all night long...
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Night Bites,
Voor de kleine honger
Om middernacht kunnen jullie gasten genieten van aanvullende night bites 
welke voorzien worden voor het volledige aantal gasten. Deze night bites zijn niet 
maaltijdvervangend, maar het perfecte tussendoortje tijdens een fantastische 
dansavond.

In bediening, keuze uit of gecombineerd:

 - Puntzakje met Belgische frietjes en mayonaise
 - Mix van minisnacks (3 stuks per persoon)
 - Mini Hamburger (merguezgehakt, kaas, tomaat, augurk, ketchup)
 - Roller Toaster (gerolde croque, kaas, ham)
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Laatavondgasten,
Van harte welkom
Extra gasten, verre vrienden of collega’s laten meegenieten van jullie prachtige 
Huwelijksfeest? Dat kan en volledig volgens jullie wensen. 

Gebruikelijk worden de Laatavondgasten uitgenodigd vanaf 21.00u. 
Steeds met een Van Harte Welkom en een welkomstdrankje.

De Laatavondgasten laten meegenieten van het dessertenbuffet of liever night 
bites omstreeks middernacht? We werken graag een voorstel op jullie maat uit.
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Allergenen,
wij staan open voor al jullie vragen
Aarzel zeker niet ons te contacteren, onze chef staat jullie graag te woord 
omtrent onze gerechten en hun bereidingen. Indien wij rekening moeten houden 
met allergieën of allergenen, gelieve dit zeker vooraf te melden zodat onze chef 
een aangepast aanbod kan voorzien.

Nota: Al onze maaltijden worden bereid en vervaardigd in een atelier waar ook 
volgende ingrediënten worden verwerkt: noten, melk, ei, soja, vis, schaaldieren, 
weekdieren, sesam, selder, mosterd, gluten, pinda, sulfiet, lupine en lactose.





SAMEN SCHRIJVEN
WE EEN MOOI VERHAAL
Hartelijk dank voor het doorlezen van het Huwelijksalbum.
Hebben we jullie kunnen overtuigen van één van onze concepten? 
Of hadden jullie liever geopteerd voor een andere formule? We 
werken graag een offerte uit op maat, volgens jullie wensen. 
Samen schrijven we een mooi verhaal voor een prachtig feest.

Steeds van harte welkom!



Flavoured by

STEEDS EEN
SMAAKVOLLE
ONTMOETING

Langestraat 34, 3202 Rillaar

016/500.501 www.thedinnercompany.be

info@thedinnercompany.be


