
JE VERTROUWDE 
LEOLUNCH, 
MAAR DAN 
FLEXIBEL!



LEOONLINE.NL: EEN VOLGENDE 
STAP IN FLEXIBILITEIT
Je lunch van vanmiddag zeker stellen? Vermijd de drukte bij het buffet. 
Reserveer een plek in het restaurant. Wel een lunch, maar dan liever op de 
werkplek? Bedrijfscatering is nog nooit zo flexibel geweest als met de komst 
van LeoOnline.nl. Het nieuwe bestel- en reserveersysteem van Leo - Healthy 
Business Catering. Een zeer waardevolle tool in de vorm van een web en app, 
die in deze tijd zeker niet mag ontbreken. 

Bestel gemakkelijk de lunch voor op de zaak. Of voor thuis en dan nog beter: 
bestel er twee zodat je partner ook mee kan genieten. 

BEDRIJFSCATERING BLIJFT VEILIG MET LEOONLINE.NL 

LeoOnline.nl is hét onmisbare hulpmiddel bij het veilig houden van je 
lunchmoment zodat jij volop kan genieten. LeoOnline is inzetbaar voor het 
lunchrestaurant in de organisatie: reserveer je plek op het moment dat het 
jou uitkomt. Reserveer je lunch om mee naar buiten te nemen in een handige 
disposable.
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LeoOnline.nl is inzetbaar in het ‘traditionele’ bedrijfsrestaurant, maar ook 
perfect geschikt voor het onbemande Leo’s Grab&Go afhaalpunt. Niet alleen 
voor de individuele lunch, maar ook voor grote groepen. De vergaderlunch? 
De vrijmibo? Regel het gemakkelijk met LeoOnline.nl

Speciale wensen? Een dieetmenu? Heb je een allergie? Het kan allemaal met 
LeoOnline.nl; jouw persoonlijke lunchassistent. Kortom: met LeoOnline.nl 
haal je die flexibiliteit in huis die zeker nu zeer gewenst is. 

DE VOORDELEN VOOR JOU OP EEN RIJTJE:

 Blijven genieten van de gezonde en gevarieerde  
 energievolle Leo Lunch

 Goed voor je mensen zorgen, zelfs als ze thuis werken

 Betere planning over de dag, dus meer spreiding van bezoek:  
 minder piekmomenten: veiliger lunchen!

 Minder verspilling, lagere inkoopkosten
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NET ZO ENTHOUSIAST GEWORDEN ALS WIJ?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag alle ins en 
outs van LeoOnline.nl. Samen met jou kijken we graag wat de mogelijkheden 
zijn van LeoOnline.nl voor jouw organisatie!

Sales@LeoLovegoodFood.nl 
088-0078900
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