
 
 
Als sociaal ondernemer investeer ik graag in mijn netwerk. Ik organiseer sinds twee jaar het 
Maaltijdgesprek aan mijn keukentafel. We praten met bekende en onbekende gasten over onze 
business, drijfveren en achtergronden. Zo ben ik ook in contact gekomen met De Lekkere Man. 
 
Naast het werken met mannenvlees, houden ze bij De Lekkere Man van groenten en maken ze zo 
veel mogelijk gebruik van lokale, seizoensgebonden producten. Het liefst van boeren en producenten 
die zij kennen. Ook werken ze zo verspillingsvrij mogelijk. De gerechten zijn niet overmatig complex, 
wel overmatig smaakvol. Elk diner wat ze verzorgen, is op maat. 
 
Eten verbindt. Dat blijkt. Want De Lekkere Man en Something Els Sociaal in Business hebben samen 

een aanbod voor jullie gemaakt. Wij weten immers, net zoals jullie, dat een goed gesprek naar een 

hoger niveau getild kan worden door een aansprekend menuconcept. En zo is het Maaltijdgesprek op 

locatie ontstaan.  

Terwijl Jorn en Anne zich bezig houden met de maaltijd, wordt het gesprek aan de tafels door Els in 

goede banen geleid. Het thema van de avond kan zowel terugkomen in het menuconcept als in de 

gespreksonderwerpen die Els van te voren zorgvuldig met jullie afstemt. En ook bepalen jullie samen 

wat jullie na afloop bereikt willen hebben. Onder de stelregel: Indien nodig hard op de inhoud en 

altijd zacht op de relatie.  

Zoals De Lekkere Man zorgvuldig omgaan met de natuur hoog in het vaandel heeft staan, zo heeft 

Something Els Sociaal in Business dat met het zorgvuldig met elkaar omgaan.  

Het zogenaamde Maaltijdgesprek vindt plaats op jullie eigen locatie, welke wij voor een avond 
omtoveren tot restaurant, inclusief aankleding en bediening. Tijdens het Maaltijdgesprek serveren 
we drie gangen. Alle gangen zijn in de vorm van shared dining, dat betekent dat we schalen met 
gerechten in het midden van de tafel plaatsen waar jullie zelf van kunnen opscheppen. Zo kunnen 
jullie meerdere gerechten proeven.  
 
De basisinvestering begint bij minimaal 15 personen. Deze bestaat voor de maaltijd uit een 
driegangen shared dining €32,50 p.p. excl. 9% BTW en gespreksleiding € 450,-- excl. 21 % BTW en 
reis- en materiaalkosten en inclusief voorbespreking.  
 
De basis kan uitgebreid worden tot maximaal 30 personen. En er kan koffie en bonbons €3,00 p.p. 
excl. 9 % BTW en een drankarrangement €14,50 p.p. excl. 21 % BTW aan worden toegevoegd. 
 
Vragen over de maaltijd kunnen jullie stellen aan www.delekkereman.nl en vragen over het gesprek 
aan www.something-els.nu  
 
Hartelijke groet van Anne, Jorn      en Els 
 

http://www.delekkereman.nl/
http://www.something-els.nu/

