


Over ons

Gourmet Invent staat voor catering die lekker, puur 
en van bij ons is. 

Vertel ons wat uw behoeften zijn en samen met u 
ontwerpen we elk element van de ‘Food Experience’ 
tot een harmonieus geheel. Elk detail draagt bij tot 
het welslagen van uw evenement.



Lekker, puur en van bij ons, dat zijn onze kernwaarden. 



B2B
B2C

Gourmet Invent verzorgt elk event, 
zowel klein als groot. 

Geniet van het plezier van een 
feilloze organisatie en een 
samenwerking gebaseerd op 
luisteren, advies en vertrouwen. 

Gourmet Invent is zowel op haar 
eigen locaties als op de locatie van 
uw keuze een geoliede machine. 

Check www.gourmetinvent.be voor een 
overzicht van de locaties waar we actief zijn.



Hospitality is onze tweede natuur.

Wij verwelkomen u graag op één van 
onze vele events waar wij de catering 
verzorgen.  

U maakt ongedwongen kennis met 
onze manier van werken en krijgt een 
uitgelezen kans om te netwerken.

Hospitality





Onze concepten
Gourmet Invent is altijd op zoek naar 
nieuwe formules,  originele gerechten en 
unieke belevingen. 

Gourmet Green
Pranzo
Walking Dinner
Seated Dinner
Recepties
Cocktails
Lunch

Het team luistert aandachtig naar uw 
vragen, en met u als partner zorgen 
zij voor een uniek concept. Uw 
doelstellingen vormen de basis voor elke 
creatieve beslissing. Gourmet Invent 
noemt deze aanpak:  “flexibiliteit met 
flair”.







Gourmet Invent maakt van gezellig tafelen 
een unieke, onvergetelijke ervaring.



Gourmet Invent staat voor 
klantgerichtheid met oog voor een beter 
leefmillieu. Duurzaamheid is een principe 
dat we hoog in het vaandel dragen en 
waarvoor we ons permanent inzetten.

Gourmet Invent 
maakt van 
duurzaamheid 
een gewoonte!

Enkel vissoorten aanbieden van de viswijzer • Denk meer groenten en fruit •Vegetarische, creatieve 
alternatieven • Biologische, streekgebonden en fairtrade producten • Afvalscheiding optimaliseren



Maak achter de schermen kennis 
met de creatieve organisatie van een 
ongelooflijk team. Elke beslissing is 
precies afgestemd op uw behoeften, 
elke logistieke uitdaging werd zorgvuldig 
bestudeerd en gecontroleerd. Elk teamlid 
zet zich persoonlijk in voor het plezier 
van uw gasten en voor het succes van 
uw evenement.

Gourmet Invent telt 60 medewerkers. 
Naargelang de grootte van uw 
evenement, kan ook een beroep 
gedaan worden op een zorgvuldig 
geselecteerde en opgeleide pool 
van extra medewerkers. Onze 
personeelscapaciteit is dus vrijwel 
onbeperkt.

Ons team
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