
CREW
CATERING 

Catering  

Alles voor je Crew   

FOOD BOX 
Lekker eten in een Box 

EVENT
CATERING 

Het eten op je event is om van
te smullen  



Formules  

You tell us what you like , and we create it 

CREW CATERING

FOOD BOX  

RECEPTIE

EVENT CATERING    

 

  

  



Wie zijn we ? 
 PV Events  is de afkorting van Positive Vision.
Ja wij staan met een positieve visie achter je.

We zijn gestart met ons bedrijf, omdat we merkten dat
mensen gelukkig maken iets is dat we graag doen.

Door ons rijke ervaring in evenementen, en Horeca 
 weten we wat u nodig heeft.  

Onze slag zin is dan ook :
 "A show starts in the mind we make it reality"  

Lees gerust verder om ons te leren kennen. 
Wij willen alvast jouw droom weten. 
 

Jan Wouters 



CREW CATERING 

Werken jouw mensen ook zo hard om je event of feest tot een goed einde te
brengen ? 

Zorg dan dat ze voldoende en degelijk voedsel krijgen bij hun  welverdiende 
 pauze  

LET'S GO FOR THE 

Je Crew moet hard werken.
Een goede maaltijd of snack is dan heel
belangrijk. 
Door dat we zelf vaak als Crew
aanwezig zijn op evenementen, weten
we als geen ander dat goed eten je in
de perfecte stemming brengt,
waardoor je crew nog meer zijn best
zal doen om van je event een succes te
maken. 

Lekker,voldoende en vooral gezond is
bij ons de boodschap 

en ja dit kan zeker ook lekker  

 
  

I 'M FULL  

Bestellingen van Crew catering en Lunch boxen moeten minstens 48 u op voorhand worden doorgegeven.
Bij lang lopende opdrachten kan dit anders worden besproken.  

 
  



Waarvoor kan je
terecht ? 
 Heeft u een event met wat opbouwdagen bv ?

Dan richten wij voor u een leuke Crew catering in.
Ook zorgen wij voor degelijke maaltijden voor crew en
medewerkers. 
Geen keuken aanwezig ? 
Dan brengen wij deze mee.
Een medewerker zorgt ervoor dat alles voor handen is
en proper blijft. 

liever geen permanentie of moet het eten snel gaan ? 
Wij hebben ook diverse boxen die we kunnen leveren
vol met lekkere maaltijden.

Desgewenst kunnen wij hiervoor ook een koeling
voorzien en een medewerker die de houdbaarheid en
de hygiene  van de koeling nakijkt. 

vraagt u gerust verder naar de mogelijkheden  



FOOD BOX 
Veiligheid is hier zeer belangrijk.

Door corona kunnen we geen onbemande buffetten plaatsen.
Wij zorgen voor een persoonlijke box voor elk crewlid.

LUNCH  BOX 
Salade
Belegd broodje
Stuk fruit 

Salade
Wrap
Stuk fruit 
Snack

Salade 
Pasta
Bagel
Stukfruit
Snack

basic

Medium

 
Luxe 

ONTBIJT  BOX 
Fruitsap
Yoghurt
Vers fruit
Boter,choco,confituur
3 belegde pistoletjes
2 croissants
3 koffiekoekjes
 



FOOD BOX 
Een  snack is altijd fijn voor uw Crew en medewerkers 

Wij zorgen voor een leuke box vol lekkernijen 

SNACK BOX  
Een box vol lekkere snacks 
Koeken 
Mini twix,...
enz..

FRUIT  BOX 
Een box vol  heerlijk fruit 

Om op je evenement te zetten 
 
 



KEEP FRESH
WARM UP 
U wilt enkel laten leveren op de locatie ?

Hoe alles dan vers houden of opwarmen ?
In de box zitten gerechten die u koud of warm kan eten  

WARM UP 
Wij kunnen ook een Magnetron plaatsen 
Zo kan ieder zelf zijn maaltijd eventueel opwarmen. 

KEEP IT  FRESH  
Wij plaatsen een koeling op de locatie 
Hier leveren we de boxen in.
Bij meerdere dagen kunnen we er voor zorgen
dat de oude er uitgaan, en de nieuwe worden 
aangevuld.
Op de box kan iedere zijn naam invullen voor als 
ze deze willen bewaren voor later.  

FULL  SERVICE 
Wij plaatsen:
Een koeling
Een Magnetron 
Een medewerker levert de maaltijden in de koeling en kijkt na 
welke maaltijden er uit mogen en zorgt ervoor dat alles proper blijft.  

Voor meer info en prijzen kan u ons steeds contacteren. 



RECEPTIE

U zorgt graag voor een leuke avond met receptie ?  

LET'S GO FOR THE 

Een receptie ? 

Wij zorgen voor de leuke hapjes en
bediening.
Uiteraard verzorgen we graag ook al
de ander zaken,  maar als u enkel de
catering nodig heeft kan onze Catering
afdeling dit graag van u overnemen.

Maak een afspraak om alles verder te
bespreken.  
 
  

YUMMY 



EVENT CATERING 

U geeft een Feest en wil daarbij lekkere gerechten ? 

LET'S GO FOR THE 

U wil graag Lekker eten serveren voor
uw gasten ? 

Wij helpen hier graag mee.
Hiervoor hebben wij onze partners die
samen met ons, de juiste gerechten bij
de sfeer en doelstelling van uw event
plaatsen.

De harmonie tussen de sfeer en het
eten vinden wij super belangrijk en hier
besteden we dan ook veel aandacht
aan.  

 
  

THAT'S  EATING



NOTA'S 

GOT IDEAS? 
Bij het doorbladeren van deze brochure een leuk idee ? 

Noteer het alvast en contacteer ons.  



Contact 

Email : Info@positivevision.be
Tel: +32 (0)472 45 84 32 

 
Adres: E.Claeslaan 21 
2960 Sint-Lenaarts  


