Voor advies en info:

Bel naar: +31 76 543 23 00
+32 3 828 20 00

Wij staan
klaar om
te helpen.

E-mail: info@duni.nl

Veilig en sfeervol ontbijten
De laatste jaren wordt het ontbijt steeds vaker genoemd in de reviews van een hotelverblijf, Sinds de corona-uitbraak is
hier ook hygiëne bij gekomen. Beleving en praktisch werken in restaurants en hotels is van belang . Wij geven u alvast
enkele handvaten voor de toekomst.
En uiteraard staan we nog steeds voor u klaar met professioneel advies.
Servetten:

Altijd
hygiënisch
Maak een royale indruk met Dunilin® Max. Voor optimale
hygiëne en gebruiksgemak.

Duniletto Zorg ervoor dat het bestek niet rechtstreeks in
contact komt met het tafelblad, zodat het altijd schoon blijft.

Sacchetto In de bestekzakjes zit al een voorgevouwen
servet. Bovendien hebben ze een apart vak voor het
bestek, zodat zowel bestek als servet altijd schoon blijven.

Voorgevouwen servetten, zoals de Dunilin® Max zijn ideaal
voor een snelle service, maar dragen ook bij tot optimale
hygiëne. Uw personeel hoeft ze minder aan te raken omdat
ze al voorgevouwen zijn. Leg daarna het bestek er bovenop.
Zorg er steeds voor dat het bestek de kale tafel niet raakt.

Met zorg
geserveerd
Momenteel kan de keuze voor een
gedekte tafel een wereld van verschil
maken. Dit zijn enkele suggesties
waarmee u uw hotel een extra zetje in
de juiste richting zou kunnen geven:

1

Veilig hygiënisch en snel indekken van uw tafels met duurzame
praktische concepten

2

Optimale hygiëne dankzij
eenmalig gebruik

3

Praktische oplossingen om
het servet minder aan te raken

4

Lakens voor een
gegarandeerd schone tafel

5

Voorzien van de strengste
milieukeurmerken om te voldoen
aan green key

Tafelaankleding

Een frisse start
Concepten voor eenmalig gebruik zorgen dat u iedere
maaltijd fris begint met een extra, hygiënische laag tussen
uw gast en het tafelblad. Gebruik een placemat of tête à
tête zodat uw gasten met een veilig en hygiënisch gevoel
plaats kunnen nemen. Zo kunt u direct contact met de kale
tafel vermijden EN creëert u de juiste sfeer aan uw tafel!

Lakens – Bedekken de volledige tafel; de ultieme keuze qua
Hygiene en beleving!

Tete-a-tetes Voor gedeeltelijk ingedekte
tafel, ideaal voor een moderne uitstraling
zonder in te boeten op hygiëne.

To Go – Bied uw gasten een
lunchpakket of koffie to-go aan
met een duurzame verpakking.

Bagasse eierdopjes – Gemaakt van de
resten van suikerproductie is bagasse een
hygiënische en duurzame oplossing voor bij
het ontbijt.

Placemats - zijn een perfecte en kostenbesparende manier
om tafels snel en hygiënisch in te dekken.

Ga voor meer oplossingen naar Duni.com

volg ons op

