
m a g a z i n e

#throwbacksummerparty!





Terug van vakantie? Nog even vasthouden dat gevoel! Hoe leuk is het als je thuis in de 

achtertuin of als feest op de zaak wereldse invloeden terug laat komen in uw event. LaVie  

introduceert daarom de #throwbacksummerparty. Wij nemen u mee in de look & feel van 

drie wereldse vakantie concepten:

- de Toscaanse tafel: lekker dineren aan een lange tafel;

- Ibiza Vibes: loungen, eten en cocktails;

- New York New York: feesten en eten in een industriële omgeving

#throwbacksummerparty!





De Toscaanse tafel

Italië! Lange tafels tussen de olijfbomen en lekker lang buiten tafelen… 

Koks koken in de buitenlucht traditionele of eigentijdse Italiaanse 

gerechten. De inrichting en styling klopt met het beeld wat bij Italië 

past. Het enige wat u nog hoeft te doen is zorgen dat de gezelligheid niet 

ontbreekt!

Wij kunnen ons voorstellen dat u een van deze of een ander werelds /

taylor made concept op uw locatie wilt verzorgen. Wij inspireren u graag! 

Plan nu uw afspraak in: info@laviecatering.nl!
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Ibiza Vibes

Dansen, loungen en relaxen onder de zon of sterren, Ibiza has it all… 

Dit feestelijk concept combineert Spaans culinair met lekkere muziek. 

Echt een feestje vieren of uit je dak gaan, dat kan met Ibiza Vibes. Wit 

meubilair, loungebanken en kleurrijke styling met bloemen en decoraties 

wanen je in een Club uit Ibiza. Een grote dansvloer, want de voetjes 

moeten van de vloer! Een flairtender geeft een fantastische cocktailshow 

weg op de vibes van de DJ die uiteraard niet mag ontbreken. LaVie op 

Ibiza (maar dan lekker in Nederland)

Wij kunnen ons voorstellen dat u een van deze of een ander werelds /

taylor made concept op uw locatie wilt verzorgen. Wij inspireren u graag! 

Plan nu uw afspraak in: info@laviecatering.nl!
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New York New York

Op één van onze eventlocaties of op uw bedrijf creëren wij een Urban 

New York City feeling. Ook zonder 8,5 uur vliegen brengen wij New York 

naar uw feest! Streetfoods uit China Town of Little Italy, dry aged meat 

van het Meatpacking District. Laat uw smaakpapillen het werk maar 

doen! Bij New York New York is er van alles te beleven, van een kleine 

bar tot een underground clubzaal. Uw gasten denken nog lang terug aan 

hun city trip New York!

Wij kunnen ons voorstellen dat u een van deze of een ander werelds /

taylor made concept op uw locatie wilt verzorgen. Wij inspireren u graag! 

Plan nu uw afspraak in info@laviecatering.nl!
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