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Lunsj- og kantinealternativerLunsj- og kantinealternativer
- tilpasset tiden
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Les om våre 
spesialtilpassede lunsj- 

og kantineløsninger!

Vi skreddersyr lunsjen etter Vi skreddersyr lunsjen etter 
dagens smittevernskrav.dagens smittevernskrav.

Fra 5 - 150 pers.



    

Ferdig Lunsjtallerken

• Kantinevert lager 
klar lunsjtallerken

• God variasjon
• Kan utvides til 

varmmat og supper 
som serveres av vert

Porsjonspakket mat

• Singelpakkede 
enheter

• Påsmurte baguetter, 
snitter og salater

• Kan utvides til 
varmmat og supper

        

”A la carte”

• Du velger fra et godt 
og variert utvalg

• Kantinevert serverer 
etter ønske

• Varieres daglig
• Salat, varmmat, suppe, 

brød, vafler m.m.

”A la kuvert”

• Dette er i prinsippet 
det samme som 
løsningen over, men 
hvor utvalget er med 
kuvertpålegg

Er dere fra 5 - 150 ansatte? 
Da finner vi den perfekte lunsj- 
og kantineløsningen for dere!          

Med tanke på de omstillingene 
dagens situasjon krever, vil vi gjerne 
presentere dere for noen gode 
alternativ til vår vanlige lunsj- og 
kantineavvikling. 

Disse er tilpasset kravene for 
smittevern og mathåndtering som nå 
er skjerpet - en trygghet for dere - 
uten å gå på bekostning av kvalitet!

Ta gjerne kontakt for en uformell 
prat, så veileder vi dere videre.  

Tilpassede kantineløsninger
- i en unntakstilstandKontakt 

oss for en 
uforpliktende 

prat på:
Tel. 0 23 46

Lunsjalternativer uten personell:

Våre Lunsjkurver består av brød, pålegg, drikke, frukt 
og grønnsaker. Leveres på døren, klar til lunsj. Disse kan 
også tilpasses med kuvertpakket pålegg - om ønskelig.

Catering - velsmakende mat laget av våre kokker, med 
alt fra deilig varmmat til salater og påsmurte baguetter.
Mere informasjon på:  www.HeltOpplagt.no/Catering

Bli@HeltOpplagt.no
www.HeltOpplagt.no

Vi leverer også deilig frisk frukt! 
En utmerket måte å holde produktivitet 
og energinivå på topp. 
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FRUKT  I  LUNSJ  I  KANTINE  I  CATERING  I  RENHOLD  I  INNEKLIMA

Følg oss:

VI HJELPER 
SELVFØLGELIG MED:

ALT AV OPPLÆRING I 
SMITTEVERNSREGLER
 
OPPDELING AV 
LUNSJAVVIKLINGEN, 
SLIK AT FÆRRE 
SPISER OM GANGEN

SPREDNING AV STOLER I 
KANTINEN, SÅ MAN 
SITTER MED 
TILPASSET AVSTAND

OPPMÅLING MED TAPE

TILRETTELEGGING AV  
GOD HÅNDHYGIENE

...OG ALLER VIKTIGST -
 
GJØR ALT KLART SLIK AT 
DERE KAN NYTE MATEN 
OG HENTE ENERGI! 

MILJØMERKET
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