
Kantine på jobben
20-150 pers.
Fra ca kr 45 per person/dag!

Sunnere | Renere | Enklere

Kantine fra 
Helt Opplagt®  

gjør arbeidsdagen 
hyggeligere!

Prøv det ut i 4 uker!

RING 0 23 46
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Om oss

Vårt fullservicetilbud for litt større bedrifter der vi tar oss av hele lunsjavviklingen. 
Dere kan bare komme og nyte! Gjennom mange års erfaring med fornøyde kunder er tjenesten 
spesialtilpasset bedrifter med mellom 20 til 150 ansatte. Våre varierte menyer gir dere en 
buffet som er både smaksrik og sunn for kroppen, samt presentert på en måte som er en fryd 
for øyet! Vi tilbyr et modulbasert kantinetilbud der dere selv kan påvirke sammensetningen.

I våre mer enn 75 betjente kantiner sørger våre dyktige, blide og serviceinnstilte verter og 
vertinner for å skape en god lunsjopplevelse i en travel hverdag for våre kunders ansatte. Vi 
vet at våre kunder er opptatt av både atmosfære og smak, så vårt fokus er å skape en 
hyggelig ramme rundt lunsjavviklingen i tillegg til høy kvalitet på maten vi serverer.

Vi leverer også lunsjkurver og ferdige fat for de av våre kunder som ikke ønsker betjent 
kantine, og til sammen leverer vi lunsj til mer enn 15.000 personer hver dag i Oslo, Drammen, 
Akershus og Østfold.
 

Helt Opplagt har i over 30 år levert tjenester som 
øker helse og trivsel på arbeidsplassen. Vi leverer 
sunn lunsj, frisk frukt, ren luft med rett temperaur, 
samt daglig renhold til flere tusen mennesker hver 
eneste dag.

Gjennom høy kvalitet, presise leveranser, nærhet 
til kundene, høy servicegrad og riktige priser skal 
vi være markedets foretrukne samarbeidspartner 
på våre områder. Åpenhet, fellesskap og godt 
arbeidsmiljø skal gjøre oss i stand til å løfte 
hverandre til topp prestasjoner i alle ledd slik at vi 
kan tilfredsstille våre interne mål og våre kunders 
høye forventninger.

Sammen skal vi være det Helt Opplagte valg 
for en sunnere, renere og enklere hverdag!

Kantine



Vi forstår at hver eneste kunde har sine unike behov og ønsker. Vår oppgave blir da å sørge for 
en optimal opplevelse basert på de ulike behovene. Hver enkelt kantine spesialtilpasses våre 
kunder, i tillegg til at vi har noen felles retningslinjer og verdier vi jobber etter i alle kantiner. 

Kantineverten er den viktigste personen for våre kunder i denne sammenheng, og vi gjør 
alt vi kan for at hver eneste Helt Opplagt-kantine skal være markedets hyggeligste kantine 
å benytte for brukerne hos våre kunder. Dette gjelder også for selve presentasjonen av 
maten, at serveringsområdene er rene og ryddige, og dermed oppfattes innbydende av 
brukerne. En kantinevert fra Helt Opplagt er ment å være en fast person hos vår kunde i hele 
oppdragsperioden.

Hver eneste kantine/vert er utstyrt med egen internkontrollinstruks som tar for seg alt av 
hygienekrav. Vi streber alltid etter å tilby våre kunder markedets beste løsning når det gjelder 
kvalitet, service og fleksibilitet. Det er viktige områder vi jobber hardt for å skille oss ut på. 
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Verter og vertinner
Blide, serviceinnstilte og med 
fokus på matsikkerhet
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Velg blant følgende moduler:

• Frokostblanding &  yoghurt som et alternativ 
eller tillegg

• Pålegg — pyntede fat og skåler med kjøtt- og 
fiskepålegg, oster, majonessalater, syltetøy 
og smørepålegg som varieres fra dag til dag

• Småretter som omelett, wraps og nudelsalat

• Salater — daglig variasjon mellom mange 
spennende salater som tilberedes ferskt hos 
dere

• Varmmat laget fra bunn av på vårt eget 
kjøkken

• Vafler/småkaker — perfekt som fredagskos

• Drikke — ulike typer juice og melk, bl.a. 
kundefavoritten Eplejuice fra Askim frukt- og 
bærpresseri

• Brød/knekkebrød — sunne og grove 
brød etter egne oppskrifter uten 
unødvendige tilsetningsstoffer og fiberrike 
knekkebrødvarianter

Her kan man enten ha kun deler av modulene, «alt» hver dag eller en kombinasjon 
med for eksempel noen moduler fast og la andre rullere utover uken. Her er det 
med andre ord alle muligheter for enhver smak.

Vi leverer daglig, noe som gir store fordeler i forhold til ferskhet, kvalitet og fleksibilitet. Det gir 
lettere tilpasning til variasjoner i antall brukere og gjester, og fjerner svinnproblematikk.

Vi presenterer maten på fat i en buffetløsning. Dette hindrer unødvendig svinn, sparer tidsbruk 
og dermed også kostnader, samt ikke minst er det den gunstigste løsningen for miljøet, 
sammenlignet med å servere maten i kuvertbegre.

Våre utmerkede verter og vertinner sørger for at dere bare kan komme og nyte maten da vi tar 
oss av alt arbeidet rundt, herunder gjøremål som: av- og pådekking, tilbereding av all maten i 
buffeten, oppvask, holde kjøkken og kantineområdet rent og ryddig etc. Vi kan også påta oss 
annet forefallende kontorarbeid og/eller vask av deres lokaler.



Vi har en stor og variert meny som inneholder alle dine favoritter. Vi varierer påleggene fra dag 
til dag, fremfor å ha alle valg tilgjengelig hver dag. Det gjør at våre kunder opplever menyen mer 
variert og spennende. Vi benytter underleverandører med spesielt god kvalitet på råvarene, i 
tillegg til de store kjente merkevarene. Vi benytter i svært liten grad prefabrikerte varer, da vi vet 
det både smaker best og er sunnest med rene retter laget av gode råvarer.
 
I våre kantiner skal det alltid være lettest å velge en sunn og velsmakende lunsj. Alle våre 
brødtyper inneholder for eksempel over 50% grovt mel, og er bakt uten unødvendige 
tilsetningsstoffer.

Vi tilbyr daglig variasjon mellom mange spennende salater som tilberedes ferskt hos dere. Friske 
grønnsaker og forskjellige salattyper utgjør basen i vår salatmeny, og fra den kan du velge 
grønne salater ved siden av varmmaten eller lunsjen, eller rene salatmåltider som porsjonspakket 
pasta- eller nicoisesalat. Vi kan også levere ferdige salater fra vårt eget kjøkken. Prøv for 
eksempel vår populære cæsarsalat!

Pålegg og salatModulbasert kantinetilbud
Velg blant følgende moduler:
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Varmmat og småretter

Deilig varmmat og spennende småretter fra hele verden. 
I våre kantiner lages det mange spennende småretter og enkle varmretter av våre verter og 
vertinner. Her får vi det beste ut av kombinasjonen mellom våre kunders ønsker og  
kantinevertens erfaring og kreativitet. Vi er også opptatt av svinnproblematikk og dagens 
rester kan bli en super smårett til morgendagens lunsj.

Ønsker dere mer komplette varmretter kan vi levere mat fra vår cateringavdeling. Helt Opplagt 
Catering har et stort utvalg av velsmakende retter, alle laget helt fra bunn av, med fokus på 
sunnhet og naturlige råvarer. Vi jobber hele tiden med fornyelse og nye retter, og vil at våre 
kunder skal oppleve en inspirerende variasjon. Menyen har fokus på hverdagsretter fra hele 
verden.  Hver uke velger vi ut minst 5 ulike retter basert på sesong og tilgjengelige råvarer. 
Disse kan også leveres porsjonspakket og benyttes som overtidsmat.
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LUNSJKURVER OG FERDIGE FAT
Vi har også løsninger for mindre bedrifter, der vi leverer komplette lunsjkurver eller ferdige 
tilberedte fat. Vi har lønnsomme løsninger til bedrifter fra 5 personer og mer.

FRUKTKURVER OG SMOOTHIE
Lekre fruktkurver i ulike varianter både når det gjelder størrelse og innhold + fersklagede 
smoothies. Vi har løsningen enten dere ønsker å spise frukten eller drikke den.

CATERING
Høy kvalitet og stort utvalg, enten dere ønsker påsmurt, salater, varmmat, selskapsmat etc. 
Vår cateringavdeling kan sørge for alt dere ønsker av varmmat, overtidsmat og møtemat samt 
alt dere måtte trenge til selskap og arrangementer.

RENHOLD
Vår renholdsavdeling kan hjelpe dere med bekymringsløst kvalitetsrenhold.

INNEKLIMA
Vår inneklimaavdeling kan hjelpe dere med optimal inneluft
gjennom å fjerne svevestøv og å holde temperaturen stabil hele året.

Andre tjenester
Helt Opplagt tilbyr en rekke tjenester 
innen helse og trivsel på jobben.



KONTAKT OSS PÅ: Telefon: 0 23 46 | Epost: Bli@HeltOpplagt.no
Eller gå inn på vår hjemmeside: HeltOpplagt.no

MILJØMERKET

241    Trykksak    7
85
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Helt Opplagt på jobben | Bjørnholt, 1277 Oslo | 0 23 46 | bli@heltopplagt.no | www.heltopplagt.no
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Scann QR-koden og se korte filmer fra vårt kjøkken og andre avdelinger.

Følg oss:
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Kantine på jobben
20-150 pers.
Fra ca kr 45 per person/dag!


