Afhaal & bezorging

praktijkgids

Ondersteuning van restaurants bij het aanpassen
van hun afhaal- en bezorgservice
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AFHAAL & BEZORGING
PRAKTIJKGIDS

HULPMIDDELEN VOOR
RESTAURANTS

Het onderhouden van een sterke
afhaal- en bezorgservice is nog nooit
zo belangrijk geweest.
In deze onzekere tijden is het
veilig en voedzaam houden van
de maatschappij ieders prioriteit.
Deze Afhaal & Bezorging Gids
biedt tips, suggesties, en hulpvolle
informatie voor restauranthouders
en -exploitanten die snel wijzigingen
willen aanbrengen in hun
bedrijfsmodellen.

STAPPEN DIE UW BEDRIJF VANDAAG KAN NEMEN
AANPASSEN VAN TO-GO DIENSTEN

COMMUNICATIE TIPS

Heraanstellen van het wachtpersoneel voor de afhandeling van
de bestellingen en het beheer van de levering.
Klanten voorzien van opties voor contactloze bezorging. Voeg
in uw online bestelsysteem een veld voor commentaar toe voor
leveringsinstructies of vraag klanten die bellen hoe ze hun
maaltijden willen laten bezorgen.
Overweeg om ophaalplaatsen aan te bieden zodat klanten niet
naar binnen hoeven te gaan.

Blijf in contact met uw klanten via e-mail en sociale media.
Informeer hen over de afhaal- en bezorgopties van uw restaurant
en actualiseer hen over eventuele wijzigingen.
Communiceer veiligheidsmaatregelen die u neemt om
eten en mensen veilig te houden. Zorg ervoor dat deze
voorzorgsmaatregelen overeenkomen met de suggesties van het
RIVM.

IDEEËN VOOR EXTRA BEZOEKERS

KLANTERVARING
Uw klanten missen het uit eten moment, zorg ervoor
dat uw bezorgservice hen een vervanging geven van uw
restaurantervaring. Hoe doet u dat?

Toon steun aan de gemeenschap door het aanbieden van
speciale kortingen en aanbiedingen. Bijvoorbeeld:
50% korting voor de eerstehulpverleners.
20% korting op afhaalopdrachten.
Kinderen eten gratis.
Gratis levering voor klanten die rechtstreeks bij het restaurant
bestellen.
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Mobiel bestellen

Pas uw menu aan met gerechten die goed te vervoeren zijn.
Gebruik producten die ontworpen zijn voor bezorging.
Voeg een kleine incentive toe die herinnert aan de identiteit van
uw restaurant.
Plaats de producten zorgvuldig in de verpakking zodat ze niet
verpest worden tijdens het bezorgen.
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MOBIEL BESTELLEN

Het aanbieden van afhaal of bezorging
kan complexiteit toevoegen aan uw
bedrijfsvoering, maar met de juiste
organisatie kunt u toch efficiënt blijven
terwijl de veiligheid wordt gewaarborgd.

ONLINE / MOBIEL BESTELLEN
•

•

•

•

Beperk de diensten van bezorgplatformen tot maximaal
twee voor de beheersbaarheid.
Toon menufoto's om klanten te helpen bij het nemen van
beslissingen.
Maak het gemakkelijk voor gasten om te bestellen via uw
website of via een bezorgplatform.
Zorg voor een commentaarsectie waar gasten specifieke
instructies voor het afleveren kunnen invullen.

BEZORGPLATFORMEN

Klik op de logo’s hierboven om meer te ontdekken over hun bezorgdiensten.
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HYGIËNE VERSLAAT DE SMAAK
Meestal wordt de keuze van het
restaurant door de klant bepaald door
de smaak van het eten, maar tijdens
een pandemie is wat hij als eerste in
gedachten heeft de hygiëne van de
keuken. Communiceer niet enkel over
uw menuaanbod, maar deel ook de
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
die u voert.

HERINNER UW KLANTEN AAN DE
VOORZORGSMAATREGELEN:
BEREIDING

VERPAKKING

We controleren de temperatuur
van onze medewerkers voordat
ze de zaak binnenkomen.
Al onze medewerkers die voedsel
bereiden, dragen handschoenen
en maskers.
Elk werkoppervlakte wordt na
elke taak gedesinfecteerd.

Hulpmiddelen

BEZORGING

uw voedsel wordt zorgvuldig
verpakt en verzegeld om de
hoogste standaard van hygiëne
te garanderen
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De lichaamstemperatuur van alle
chauffeurs wordt getest voordat ze
aan het werk gaan.
Chauffeurs dragen maskers en
wisselen deze elk uur om.
De chauffeurs gebruiken
handschoenen en wisselen deze na
elke levering.
Alle chauffeurs gebruiken
ontsmettingsgels
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MENU INSPIRATIE

Flexibiliteit is niet alleen
belangrijk voor de
operationele kant van uw bedrijf
- uw menu zal waarschijnlijk
ook moeten worden aangepast
in het kielzog van de huidige
uitdagingen op het gebied van
sociale afstand. Hieronder vindt
u ideeën en inspiratie voor
maaltijden die geschikt zijn om
te vervoeren.

TO-GO MENU INSPIRATIE
HET AANPASSEN VAN UW MENU
VOOR AFHAALMAALTIJDEN

CRISPERS MET EEN
HAMBURGER

BEER BATTERED ONION RINGS

•

Overweeg om een beperkt menu aan te bieden met
items met een hoge omloopsnelheid.

•

Concentreer u op één item voor de dag of de week en
wissel vervolgens door.

•

Bied maaltijden op gezinsgrootte aan.

•

Laat u inspireren door enkele van onze menu-ideeën.

Bezoek McCain website
www.mccain-foodservice.nl

Voor extra menu
inspiratie.
CHEESE APPETIZERS IN
BUDDHA BOWL
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LOADED FRIES OM THUIS
SAMEN TE STELLEN
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Poutine SureCrisp 9x9
skin on
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Veel klanten zullen op zoek zijn naar gemak
in hun bezorging of afhaalmaaltijden. Het is
belangrijk om een hoge kwaliteitstandaard
te handhaven om dit te helpen bereiken.
Frites die knapperig blijven kan een groot
verschil maken in de to-go-ervaring van de
klant.

UW BEHOEFTEN VERVULLEN MET DE JUISTE PRODUCTEN

DE PERFECTE FRITES VOOR BEZORGING
FRITES MET COATING BLIJFT LANGER WARM & KNAPPERIG

SureCrisp 6/6

SureCrisp 9/9

SureCrisp 6/6
SKIN-ON

Mobiel bestellen

SureCrisp
Crinkle

Frites is het meest winstgevende item op uw menu
en een populair bestelitem voor afhaal en bezorging.

WIST U DAT?
Hulpmiddelen

SureCrisp 9/9
SKIN-ON
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Consumenten missen de
restaurantervaring en de
tijd die ze doorbrengen
met vrienden in uw
restaurant. Stel ze in staat
om die tijd te herinneren
door appetizers die
geschikt zijn te bezorgen
toe te voegen aan uw
bezorgmenu.

CHECK ONZE WEBSITE
VOOR MEER INFO

GESCHIKTE APPETIZERS VOOR BEZORGING

SPICY CHICKEN
WINGS

Chili & Cheese
Nuggets

Camembert Bites

Beer Battered
Onion Rings
Thin cut

Beer Battered
Mozzarella Sticks
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VERPAKKING

GEVOUWEN KARTON
Als uw restaurant al gebruik maakt van gevouwen papieren bakjes, gebruik dan deze
verpakking strategie om de veiligheid en het warmtebehoud te maximaliseren.

STAP 1
Verwijder de twee
zijkleppen om
de doos te laten
ontluchten

STAP 2
plaats keukenrolpapier
om vocht op te nemen.

STAP 3
Wikkel een hamburger
in folie om de warmte
vast te houden en voeg
de frites toe.

STAP 4
Vouw de uiteinden van
het keukenrolpapier
over de bovenkant van
het eten en sluit de
resterende kleppen.

STAP 5
Pak de zak met extra
papier in om het vocht
verder te absorberen.
Rol en verzegel de zak
voor veilig reizen.
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Voor een nog betere
prestatie, verpak de
frites apart.
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VERPAKKING

FRITES BAKJE
Veel restaurants gebruiken al fritesbakjes voor bestellingen. Hier wordt uitgelegd hoe je
ze inpakt op een manier die zowel de veiligheid als de beste eetervaring oplevert.

STAP 1
Steek het
keukenrolpapier tot
aan de onderkant.

STAP 2
Zorg voor genoeg
papier zodat het
straks over de frites
heen gevouwen kan
worden.

STAP 3
Doe de frites in
het bakje en vouw
het papier over de
bovenkant heen.

STAP 4
Plaats het frites bakje
rechtopstaand op
eventuele hamburgers
of broodjes in de zak.
Rol en verzegel de zak
voor veilig reizen.
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VERPAKKING

CLAMSHELL
Clamshells zijn een andere populaire to-go verpakking die u misschien al gebruikt.
Houd gasten veilig en frites knapperig met deze eenvoudige verpakkingstechniek.

STAP 1
Snijd voorzichtig drie
gaten (geen gleuven)
aan de bovenkant en in
elk van de zijkanten
(15 in totaal).

STAP 2
Wikkel een
hamburger of
sandwich in
folie om de
warmte vast te
houden.

STAP 3
Leg keukenrolpapier
onder de frites om
vocht te absorberen.

STAP 4
Sluit het deksel om
warmte vast te houden
en zet de schaal in de
zak. Rol en verzegel de
zak voor veilig reizen.

Voor een nog betere
prestatie, verpak de
frites apart.
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A FHA A L & BEZORGING
WAT TE DOEN? GIDS

WE ZIJN BESCHIKBAAR OM U TE HELPEN.
NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP MET ONZE
VERTEGENWOORDIGERS.
Bezoek www.mccain-foodservice.nl voor meer afhaal- en bezorgoplossingen die deze
transitieperiode voor restaurants en hun gasten kunnen vergemakkelijken.
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