Er gaapt een gat tussen
catering en horeca
Mensen krijgen bij het woord ‘catering’ nog altijd associaties met lijnbuffetten, een broodje kaas en een
kommetje soep. “Het zou oneerlijk zijn om te concluderen dat er weinig is veranderd in de catering de
laatste 25 jaar. Maar als wij kijken naar de snelheid waarmee horecaconcepten zich ontwikkelen, dan komt
verandering in de catering bepaald niet te paard”, is de mening van Maaike de Reuver van We Canteen.
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den We Canteen oprichtten”, zo vertelt Maaike de Reuver.
“In de horeca zagen wij concepten en producten die we misten in
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