DRIE OPTIES
VOOR EEN VEILIGE
CATERING

VERANTWOORD & VEILIG
Leo is een bedrijfscateraar die graag het beste van het beste
biedt. Een ruim, gezond en energievol assortiment waarbij het
aan niets zal ontbreken.
Wij bieden vooral verantwoorde voeding waarbij mens en
milieu centraal zullen staan. Dat mooie aanbod presenteren
we natuurlijk het liefst in ons gezellige bedrijfsrestaurant.
De plek bij uitstek waar mensen, met aandacht voor elkaar,
even kunnen ontspannen om zich weer op te laden voor
de rest van de dag. Leo staat bij onze opdrachtgevers om
die reden bekend als ‘de verbindende schakel’ binnen de
organisatie.
En dat is ook wat we het liefste doen: verbinden!
En juist dat verbinden en bij elkaar komen is in deze huidige
coronatijd wat lastiger te verwezenlijken. Ook wij zijn
genoodzaakt om de service richting onze lunchgast enigszins
aan te passen aan de eisen die deze tijd aan ons stelt.
Daartoe hebben wij een drietal tijdelijke oplossingen
ontwikkeld die garanderen dat ons hoofddoel: het verstrekken
van een gezonde en verantwoorde voeding, ook op een veilige
manier doorgang kan vinden.
De 3 opties tref je aan op de volgende bladzijde

OPTIE 1. LUNCHBUFFET
•

De lunch wordt aangeboden vanaf het gebruikelijke buffet;

•

Het restaurant is (in aangepaste vorm) geopend;

•

De producten worden op de gebruikelijke manier
gepresenteerd en zoveel mogelijk afgedekt;

•

De gasten krijgen handschoentjes aan en scheppen zelf op;

•

Het snijbrood wordt door Leo’s teamleden gesneden;

•

Voor extra hygiënematerialen (zoals bijvoorbeeld
ademschotten), klik HIER

OPTIE 2. GRAB & GO
•

De lunch wordt aangeboden vanaf het gebruikelijke buffet;

•

Het restaurant is (in aangepaste vorm) geopend;

•

De producten worden waar mogelijk in mono verpakkingen
gepresenteerd;

•

Er worden extra verpakte belegde broodjes aangeboden;

•

De soep wordt door Leo’s teamleden ingeschonken.

OPTIE 3. LUNCHPAKKETTEN
•

Het lunchbuffet is gesloten;

•

Het restaurant is gesloten;

•

Er worden 3 verschillende lunchpakketten aangeboden.
Deze zullen dagelijks variëren;

•

Er wordt rekening gehouden met vlees/ vis/ vegetarisch,
dieetwensen en geloofsovertuigingen;

•

Dagelijks wordt er een vast aantal lunchpakketten gemaakt.
Per week kan het aantal worden bijgestuurd;

•

De lunchpakketten dienen in het restaurant te worden

opgehaald.

Voor een uitgebreid overzicht van de hygiënemaatregelen per
optie, klik HIER
VOOR ALLEDRIE DE OPTIES GELDT:
Uw medewerkers zullen afrekenen (bij voorkeur via het salaris of contactloos),
tenzij je dit anders wilt regelen. In dat geval kunt u dit met het Leo Support
Team afstemmen: info@leolovegoodfood.nl / 088-0078900
LEOONLINE.NL
Al onze cateringoplossingen kunnen we ook in combinatie aanbieden met
ons LeoOnline.nl reserverings- en bestelsysteem. En indien gewenst zelfs
als onbemande cateringlocatie. Meer informatie over LeoOnline.nl tref je
		
aan.
HIER

