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We will “meat” again at:
Gasthuisstraat 3

Venlo

077-3513239
www.partnerinfood.nl
info@partnerinfood.nl

Wat is Culinair Ordinair?

U.U.L.S.

Een culinair offensief tegen de alsmaar
toenemende vervlakkende gastronomie.
Culinair Ordinair is ontstaan vanuit
eenvoud, durf en vooral veel vers.

Niks geen sjiek gedekte tafels, Culinair
Ordinair gaat uit van de basics en wordt
gepresenteerd in een Urban-UndergroundLife-Style. De sfeer die uitgeademd
wordt in het geheel van back to basics.
Bevalt het je niet? Pech gehad!

Verrassende combinaties gegoten in een
multi-culturele jas voor jong en oud in
een wel heel aparte ambiance.
Culinair Ordinair zorgt voor verrassing,
entertainment en vooral heel veel smaak.
History
De oorsprong is ontstaan door een
samenwerking met Nederlands meest bekende
extravagante, cultureel en culinair
meesterbrein Andre Amaro. Deze
samenwerking heeft geleid tot een
vriendschap waarin beiden een ware
expressiegenoot gevonden hebben.
Friendship URL:
www.amaro.nl

Events
Legio festivals en evenementen maakten
reeds gebruik van Culinair Ordinair.
Cultuurfestivals of ordinaire
commerciële evenementen. Diensten en
products verschenen o.a. op Oerol,
De Parade, MENU 2010, Lowlands,
Dutch Design Week, Stereo Sunday,
Folkwoods en nog vele meer.
(S)Crewcatering
Grote groepen zijn een peulenschil voor
Culinair Ordinair. Verrassende voedzame
menu’s voor de organisator die de guts
heeft iets anders te presenteren. Onze
services waren aanwezig bij o.a.
Dutch Symphonic Orchestra, Stereo Sunday
en de s(c)rew van Guus Meeuwis.
Homecooking

Creative minds
Let your mind spin off is het credo van
Culinair Ordinair. Creatieve combinaties
verrassen je, ieder gerecht is iedere
keer weer net even anders. Tijdens het
bereiden komen ideeën los die we niet
onbenut laten. Wij zijn de baas!
Slow Food
Culinair Ordinair is aangesloten bij de
Slow Food-organisatie, je hebt het slakje
vast wel eens ergens gezien. Slow Food is
een beweging ter verdediging van het
recht op het genieten van goed en eerlijk
eten en drinken voor iedereen, en dat
ondersteunen wij uiteraard van harte.
Local Products
Culinair Ordinair verloochent haar
afkomst niet. Als fervent voorstander van
streekprodukten ligt het voor de hand
deze veelvuldig te gebruiken. Wie weet
kom je nog iets tegen waarvan je het
bestaan niet eens wist.

Wil je je gasten eens echt aangenaam
verrassen? Nodig dan Culinair Ordinair
eens bij je thuis uit. Expresionele
cookingpartys met gevoel voor ambiance.
Binnen of buiten? No problem, en
misschien vinden we zelfs een
alternatieve undergroundlocatie. Weg met
het calvanistisch keukengepruts! Velen
gingen je reeds voor en je gasten
spreken na afloop gegarandeerd nergens
anders meer over...
Customized Products
Innovatie met authentieke produkten,
voor eigen produktie, doch ook
customized, oftwel op aanvraag.
Tasty Tomatosoup, Salcion d’Amour,
Haringwurst, Merquez 2.0 en
Jambon du Guntrud, homage de Vendeloo.
In samenwerking met diverse culinaire
hotshots beheert Culinair Ordinair het
food-DNA en ontwikkelingslab van Noord
Limburg.

