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WELKOM

In het kort: wie zijn wij, wat zijn onze
mogelijkheden en waar staan we voor

VERNIEUIWDE CATERING

EXPLORING OUR CATERING

Vanaf begin mei starten wij met een
nieuwe stijl catering in ondernemerscentrum Bouwstede

CORONA

BORRELTIJD

Hoe gaan we de vrijdagmiddagborrel met
elkaar regelen?

W

W E L K O M

Welkom! Hierbij treft u ons
nieuwe magazine aan. Een extra
manier van communiceren,
waarin wij u met op de hoogte
willen houden van onze vormen
van catering en ons bedrijf.

Food2Pack Catering Services zal
bij u ook wel bekend staan als,
de catering bij Bouwstede, in de
Business Lounge. Hier gebruiken
wij de naam Lunch in Ede.
Onder de naam "Lunch in Ede"
verzorgen hier een wekelijks
ontbijt, dagelijks de lunch en
met enige regelmaat overwerkmaaltijden. Dit doen we voor
ondernemers binnen Bouwstede,
maar ook voor bedrijven op
externe lokaties.
Daarnaast kunt u bij ons terecht
voor onze partycatering, Dit
verzorgen wij zowel voor
bedrijven als particulieren.
Wij vinden het belangrijk om
bezig te zijn met een goede
hygiëne, verse en lokale
producten en verantwoorde
disposables met betrekking tot
het milieu om zo onze
ecologische footprint te
verantwoorden.
www.food2packcateringservices.nl
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NEW CATERING

Nieuwe catering. Wat houdt dat in?

Zoals een aantal van u wellicht weten, is Barend werkzaam geweest in de luchtvaart.
Stewards, stewardessen en pursers zijn mensen die het thema “gastvrijheid” hoog in
het vaandel hebben staan. En u als passagier, vindt het belangrijk om een fijne vlucht
te hebben. Kortom: geen turbulentie, mooi rustig weer, verre uitzichten, maar ook
bediening aan uw zitplaats en vriendelijk geholpen door het personeel.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaan wij die gastvrijheid van "het-aan-boordzijn" proberen te benaderen.
Op dit moment hebben we met elkaar te maken met de
toestanden rondom het coronavirus. Dat is de reden dat u
er al enigszins aan gewend bent, dat wij dagelijks rond
10:00 uur, een ronde langs de kantoren maken.
En dat blijven we voorlopig doen!
Nieuw is dat wij, naast onze vertrouwde lunchgerechten,
een nieuw en uitgebreider assortiment gaan aanbieden,
exclusief voor Bouwstede. Wij gaan de service dan ook
aanbieden vanaf een inflight catering trolley. Met een
assortiment dat beter op de ochtend én beter op de
middagen is afgestemd. Zo kunt u onder andere ice-coffee
van Starbucks verwachten, chocolade van Milka of
Toblerone en de mogelijkheid om, met een Slurpie wijn (
rode/witte/rosé), Heineken of een alcoholvrij drankje, een
heuse kantoorborrel te organiseren.
Ook introduceren wij onze nieuwe menukaart, waar u
duidelijk al onze service-mogelijkheden op een rijtje
heeft.
Zo hopen wij onze "gastvrijheid service" naar een hoger
niveau te tillen.
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SAMEN VINDEN WE
NIEUWE MANIEREN
VAN BORRELEN...

Doordat er vanwege het coronavirus ook
rondom borreltijd nieuwe alternatieven
zijn gekomen, bieden wij u een prachtig
assortiment aan met onze nieuwe
borrelhapjes en -drankjes.
Op onze nieuwe menukaart vindt u
prijzen en leuke borreldeals.
Wij zullen regelmatig met andere deals
komen, zodat de borrel elke keer anders
van samenstelling kan zijn.
Wij komen het bij u op kantoor brengen,
maar u kunt het ook afhalen bij de
keuken.
Zolang het restaurant gesloten is, kunt u
uw eigen ( online) borrel op uw eigen
kantoor nuttigen.
Naast de producten van de menukaart,
kunnen wij u ook heerlijke tapas of
"ovengebakken" bitterballen op kantoor
komen afleveren, Heeft u vragen of tips?
Laat het ons weten!
Wij helpen u graag!

Team LunchinEde.nl

BORRELEN IN CORONATIJD

EXPLORING
THE NEW
CATERING

BLACK BIANCO WENST FOOD2PACK CATERING VEEL SUCCES!

