MAD GØR
EN FORSKEL!
Tid til en ny kantineløsning?

VORES INGREDIENSER
Hos Fazer Food Services tror vi på, at mad gør en forskel,
og at en god kantineløsning kan være et aktiv, der skaber
værdi for din virksomhed.
Som en af Danmarks største leverandører af kantineløsninger til virksomheder, serverer vi dagligt mad for mere
end 40.000 sultne gæster i vores omkring 160 kantiner,
så vi har en god portion erfaring at trække på. For os
handler det om at gøre dét, vi er bedst til - og det er at
drive kantiner af høj kvalitet.
Vi har en helt klar madfilosofi, som indebærer, at vores
mad bliver lavet fra bunden af dygtige faglærte kokke. Vi
bruger friske, lokale og sæsonaktuelle råvarer og forsøger
desuden at skubbe økologien helt i front på vores buffeter.

SMAGSOPLEVELSER OG ANSVARLIGHED
Vi vil gerne kræse om vores gæster, og vores mål er at overgå
vores gæsters forventninger hver dag. Derfor stræber vi ikke bare
efter at skabe smagsoplevelser, men varierede smagsoplevelser, og
vi har mange tiltag, der rækker ud over den ”almindelige” frokost.
FOR EKSEMPEL:
- Fazer Restaurant Day, hvor
buffeten skiftes ud med en
lækker tre-retters menu
- Take-away ordning, hvor du
kan tage nem aftensmad med
hjem fra kantinen
- Torvedage, hvor du kan købe
lækre kvalitetsvarer med hjem
Vi går ikke på kompromis med smag og kvalitet, men heller ikke
med vores ansvar. Derfor benytter vi råvarer, som er produceret
under ansvarlige og bæredygtige forhold.
Vi er samtidig opmærksomme på at reducere madspild og CO2 udslip, og vi forsøger at hjælpe vores gæster til at skære lidt ned på
kødet og i stedet skrue op for grøntsagerne. Det er alt sammen til
gavn for både vores sundhed og for vores klode.
Vi mener, at vi har alle de ingredienser, der skal til for at drive en
fremragende kantine – men det er sammen med dig, at vi skaber
den perfekte løsning for lige præcis din virksomhed. Hos Fazer
skræddersyr vi nemlig løsningerne efter dine behov.

Fazer Food Services er en del af den finske Fazer koncern
- en familieejet virksomhed, grundlagt i 1891. Fazer er
førende inden for catering i de nordiske lande.

Er du interesseret i at høre om,
hvordan vi kan udvikle din kantine,
så kontakt os på 6311 3310.

Fazer Food Services A/S - Skibhusvej 52 A, 1.sal - 5000 Odense C
www.fazerfoodservices.dk

