
LEO’S AANVULLENDE SERVICES

FLEXIBILISERING GAAT VERDER!
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Leo’s heeft, naast zijn diverse veelzijdige cateringoplossingen, ook een 
pakket aan aanvullende services samengesteld. Op deze wijze kunnen 
we jou een mooi maatwerkpakket aanbieden, helemaal toegesneden 
op jouw organisatie. 

Dit document geeft een overzicht waarbij ook aangegeven wordt voor 
welke oplossing de betreffende service geschikt is.

Het is echter geen ‘statisch document’ want Leo’s servicepakket 
wordt continue verbeterd en uitgebreid. Zo kunnen wij snel en flexibel 
in blijven spelen op de steeds veranderende behoeften van de markt.

We gaan graag met je in gesprek om jouw cateringpakket zo compleet 
mogelijk te maken! 

OM HET COMPLEET TE MAKEN 
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Is jouw gast gearriveerd of heeft zich iemand zonder afspraak gemeld? Virtual Desk leidt alle flows 
in goede banen, met respect voor social distancing, zonder fysiek contact. Volledig geautomatiseerd, 
covidproof en toch met een zeer belangrijke persoonlijke touch heten we jouw bezoekers van harte 
welkom! Ideaal te combineren met Leo’s Lockerservice. 
 
Met deze Lockerservice kunnen jij en jouw collega’s zowel zakelijke als privépakketjes 24/7 ontvangen, 
versturen en retourneren. Deze volledig onbemande service doet ook dienst als servicepunt voor 
het uitwisselen van pakketten tussen thuis- en kantoormedewerkers. Contactloos en met digitaal 
afleverbewijs. Alle berichtjes over leveringen en ophalingen verlopen rechtstreeks via de app.  
Hoe covidproof wil je het hebben?

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

VIRTUAL DESK & LOCKERSERVICESERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_VirtualDesk.pdf
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De nostalgische gedachten van de koffieronde komen weer naar boven. De koffiejuffrouw 
die langs de bureaus gaat, maar dit keer voor een powerbreak in de middag. We bieden 
powershots (Kurkuma, Gember en Granaatappel Shots), verse sappen (Komkommer Appel 
Spinazie, Appel Wortel Mango, Appel Spinazie Bleekselderij, Sinaasappel Wortel Gember, 
Citroensap Water, Bieten Mango Pastinaak, enz.), smoothies (diverse soorten) en fruit aan. 
Iedere medewerkers krijgt 1 item aangeboden en mag een stuk fruit pakken. Maar andere 
opties zijn ook denkbaar... 
 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND)

LEO’S POWERRONDESERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Powerronde.pdf
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Leo neemt graag ruim de tijd voor koffie. Wij zien het dagelijkse koffiemoment als een zeer 
waardevol genietmoment. Tussen de vaak drukke en stresvolle werkuren door zijn dát namelijk 
de momenten die we nodig hebben om weer even ‘op adem’ te komen. 

Koffie is in onze ogen dus een serieuze zaak en wij hebben er dan ook veel energie in gestoken 
om voor jou de perfecte partner te vinden die jou en jouw collega’s dagelijks kunnen voorzien 
van een kopje koffie dat met recht het predikaat koffie mag dragen.

 
 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

KOFFIE EN THEE OP HET WERK! SERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Koffie-en-Thee-op-het-werk.pdf
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Een welhaast onmisbare service binnen jouw organisatie: het verzorgen van de vergaderlunch. 
Banqueting is echt ‘een speciale tak van sport’ binnen de catering en niet iets wat we ‘er ook 
nog even bij doen’.

Niet alleen die vergaderlunch, maar ook andere evenementen binnen jouw organisatie die 
‘culinair begeleid’ dienen te worden neemt Leo graag voor zijn rekening. Hoe de banqueting 
er in jouw organisatie exact uit zal zien, bepaal je goeddeels zelf. Banqueting is namelijk een 
echte maatwerkservice.

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND)

BANQUETINGSERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Banquetingservice.pdf
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Als het om goed eten en drinken gaat binnen jouw organisatie is Leo de juiste partner. Lunch, 
koffie, fruit en de gezonde Powerronde in de middag: wij zorgen er voor. Maar wat nou als er 
iemand jarig is en er moet een lekkere taart komen? Of er is een jubileum dat je graag op zou 
willen sieren met een mooie browniebox?

Met Leo’s Banketservice voorzien we jou daar ook in! Wel zo handig om alles onder 1 dak te 
hebben toch? En… ons assortiment is geenszins alledaags. 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

LEO’S BANKET SERVICESERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Banketservice.pdf
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Een gezonde hap voor tussendoor? Met Fruit op het werk! bied je jouw collega’s dat gezonde 
alternatief. Op een vaste plek bij de receptie of op verschillende plekken op kantoor. 

Op schalen of liever in een sfeervolle box? 1x per week vers geleverd of liever vaker?  
Fruit op het werk! is een  zeer flexibele service die positief bijdraagt aan een gezonde beleving. 
Informeer naar de mogelijkheden!  
 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

FRUIT OP HET WERK! SERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Fruit-op-het-werk.pdf
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We moeten met z’n allen aan het water! Leo maakt dat op een zeer originele wijze mogelijk 
met deze aanvullende service! Speciaal voor deze service Water op het werk! heeft Leo een 
mooi partnership opgebouwd met KRNWTR+. Een gaaf bedrijf dat zich elke dag in zet voor een 
betere wereld zonder single-use (water) verpakking. Met de mooie hippe waterdispensers die 
zij leveren drink je overal extra gefilterd, koud en bruisend … … kraanwater! 

Kraanwater? Lees er alles over in onze onze brochure! 
 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

WATER OP HET WERK!SERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Water-op-het-werk.pdf
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LeoOnline.nl is een online bestelplatform (app) dat beschikbaar is voor Leo Premium. Je maakt 
je keuze uit het ruime, steeds wisselende assortiment en bestelt het eenvoudig met LeoOnline.nl.  
Ons Leo teamlid zorgt er voor dat jouw lunchtasje voor je klaar staat op het door jou 
aangegeven tijdstip. Afrekenen doe je ook eenvoudig met LeoOnline.nl.
 
 

LEO PREMIUM

LEOONLINE.NL SERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_LeoOnline.pdf
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Sfeerbeleving werkt! Dankzij een zeer lange en nauwe samenwerking met een aantal 
topspecialisten op het gebied van vormgeving is Leo in staat een aantal mooie concepten neer 
zetten. Desgewenst kunnen we ook voor jouw organisatie de complete inrichting of  
(re)branding van het bedrijfsrestaurant realiseren. Van advisering tot complete realisatie en 
alles dat daar tussenin zit: Leo gaat graag met jou in gesprek.

 

LEO PREMIUM 
LEO GRAB &CO (BEMAND / ONBEMAND)

CONCEPT EN INRICHTINGSERVICE:

OMSCHRIJVING:

GESCHIKT VOOR:

https://goto.leolovegoodfood.nl/AVS/LLGF_AVS_Concept-en-Inrichting.pdf

