BonCulina

Simply Different Foodservice
Voor Onderwijs

Studenten Helpen Leren
Onderwijsinstellingen voor alle leeftijdsgroepen en
cateringbedrijven begrijpen het belang van voeding in
een academische omgeving.
Naast het lekker en aantrekkelijk zijn moet voeding
ook voordelen met betrekking tot gezondheid en
voedzaamheid bieden. Daarnaast moet het de
ontwikkeling van de student ondersteunen en de
concentratie op het studeren versterken.
BonCulina biedt een verfrissende aanpak voor de
cateringsmarkt in het onderwijs.

OUR CORPORATE
RESPONSIBILITY INITIATIVE
www.amealforameal.com

BonCulina Onderwijs

BonCulina is een
deskundige aanbieder van
verscheidene oplossingen
om aan de voorwaarden
van cliënten te voldoen.
Slimme Catering
• Volledig aanbod van cateringsoplossingen
met contract
• Kosteneffectief alternatief voor traditionele
cateringsdiensten
• Prijsmodellen voor kostprijs-plus, vaste
kosten en winst & verlies opties

Plug & Play
• Ondersteunt en vult aan op bestaande
cateringsdiensten
• Grote verscheidenheid aan beschikbare
maaltijden
• Unieke, gepatenteerde technologieën en
systemen
• Biedt non-catering teams de mogelijkheid
om de maaltijden te verwarmen,
klaarmaken en op een professionele manier
presenteren

Menu Planning
• Handig online hulpmiddel om menukeuzes
te plannen
• Maakt wekelijkse en maandelijkse
maaltijdplanning mogelijk
• Voldoet aan voorwaarden voor voeding en
dieet

Verminderde Voedselverspilling
• Gepatenteerde Torus Pak® technologie
vermindert voedselverspilling tot wel 90%
per maaltijd
• Biedt kostenbesparingen voor cliënten

Cliënten & klanten kunnen
vertrouwen op een betrouwbare
cateringsoplossing gebaseerd op
de kernwaarden van BonCulina:
Wij streven altijd naar het verantwoordelijk
bieden van cateringsdiensten met onze geen
voedselverspilling visie en investeren een deel
van onze winst in het ‘A Meal for a Meal’
CSR-programma.
Door het verminderen van het aantal
dienstelementen, waaronder voornamelijk arbeid,
en gebaseerd op onze innovatieve gepatenteerde
verpakkings- en bezorgingssystemen verminderen
we zowel dienstverleningskosten als kapitaal. Wij
streven om anders te zijn binnen de catering door
het bieden van kostenefficiëntie en eenvoud.
Ons uitgebreide receptendatabase bestaat uit
verantwoorde maaltijden van hoge kwaliteit
die zorgvuldig gekozen zijn uit internationale
producenten. Dit in combinatie met optionele
dienstverleningsmethoden biedt flexibiliteit
en consistentie wat meer dan voldoet aan de
behoeften en wensen van de meeste cliënten.

BonCulina Onderwijs

3, Independence Square
Valletta
VLT 1520 Malta
Kantoor (+356) 21666933
Email info@bonculina.com
www.bonculina.com
BonCulina is een geregistreerd handelsmerk binnen de Romy Foods familie.
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