LUN SJ
Lunsj fra
Helt Opplagt
gjør arbeidsdagen
hyggeligere! Prøv oss
i to uker og få den
første dagen gratis!
RING 0 23 46

Lunsjpakker
fra 27,- per
person/dag!

Ny lunsjavtale?
Skreddersydde lunsjpakker for 5-150 ansatte

SUNNERE | RENERE | ENKLERE

Varierte og spennende lunsjpakker
Ferskt brød | 50 ulike dagsmenyer | skreddersydd til din bedrift

Velg den lunsjpakken
som passer din bedrift!
HVERDAGSLUNSJEN
per
person/dag
fra kr

27

GO’LUNSJEN
per
person/dag
fra kr

39

SUPERLUNSJEN
per
person/dag
fra kr

50

Over 8 000
personer spiser
lunsj fra
Helt Opplagt
hver dag.
Sunn, god og variert lunsj levert din
bedrift hver dag før klokken 11.
Vi har jobbet med lunsjleveringer i over
30 år og vet hvor viktig dette lille
avbrekket er for både trivsel og helse.
Våre ferske brød kombinert med over 50
rullerende lunsjmenyer gir deg både en
variert og sunn lunsjopplevelse.

Ta kontakt med oss for
en hyggelig lunsjprat.
Ring 0 23 46

Helt Opplagt på fat
Ferdige matfat | enkelt og lekkert

HELT OPPLAGT PÅ FAT
per
person/dag
fra kr

50

Passer best
fra 10 personer
og oppover
Et lunsjkonsept hvor det meste er
tilrettelagt, og du får det lille ekstra.
Menyene baserer seg på det store utvalget vi leverer i
Go’lunsjen. Lekkert danderte fat med kjøtt- og fiskepålegg,
ost, egg og friske grønnsaker gir lunsjbordet det lille
ekstra. Drikke, smør, syltetøy og lignende kommer ved
siden av. Vi setter fatene rett inn i ditt kjøleskap noe som
sikrer fersk mat og hindrer unødvendig svinn.

Ta kontakt med oss for
en hyggelig lunsjprat.
Ring 0 23 46

Et modulbasert
kantinetilbud der
du selv påvirker
sammensetningen.

Proffkantine
Betjent kantine med eller uten varmmat

Vårt fullservicetilbud for bedrifter - der vi ordner alt.
Vi stiller med en vert/vertinne som tar seg av alle forberedelser samt rydder når
lunsjen er ferdig. Det eneste dere trenger å gjøre er å nyte maten.
Vi lager varmmat fra bunnen av hvis dere ønsker det. Har dere en tradisjon med
fredagsvafler steker vi naturligvis det også. Med våre varierte menyer får dere
en buffet som både er smaksrik og gir gode helsefordeler.
Velger du denne løsningen for din bedrift har du mange valg.

Ta kontakt
med oss for en
hyggelig lunsjprat.
Ring 0 23 46

Alt du trenger
– fra en leverandør!
Vi får ofte telefoner fra kunder som lurer
på om vi leverer det ene eller det andre,
i de aller fleste tilfeller vil svaret være ja.
Kjenner du deg igjen i dette f.eks:
En kollega har bursdag og vi skulle
gjerne hatt en kake. Kan dere
levere det?
Vi skal ha en kundelunsj på kontoret,
kan vi få levert noe ferdig påsmurt?
Vi får viktig kundebesøk, kan dere
levere noen lekre fruktfat?
Alt dette og mye mer kan vi levere:
•

PÅSMURT: Spennende utvalg, enten
du ønsker fisk, skalldyr eller kjøtt!

•

VARMMAT: Velsmakende hverdagsmat
fra hele verden, laget helt fra bunnen
av! Kan også leveres porsjonspakket
som overtidsmat.

•

SALAT: Salater av ypperste kvalitet!

•

PAUSEMAT: Snacks til møter og
konferanser.

•

GAVEKURVER: Perfekte gaver
til ansatte eller forretningsforbindelser.

•

KAKER OG BAKERVARER: Alt
fra fredagskos til store anledninger.

•

EVENT, GRILLING ELLER FIRMAFEST:
Vi leverer alt du trenger til ditt
arrangement.

TA KONTAKT FOR
UTVALG OG PRIS.
RING 0 23 46

Helt Opplagt
Totalleverandør av helse
og trivsel i over 30 år
I Helt Opplagt er vi veldig opptatt av mennesket og det
å ta et sosialt ansvar, både når det kommer til miljø og
nærmiljø. Vi er en miljøfyrtårnbedrift som prioriterer
miljøet i alt vi gjør, som for eksempel:

Helt Opplagt
penger å spare
I mange bedrifter går ansvar for daglig
lunsjinnkjøp på rundgang. Mange tror at
dette er det mest lønnsomme valget for
innkjøp av lunsj. Tiden som brukes på
dette koster nok mer enn du tror.
Tiden det tar fra du skal planlegge
innkjøpene, gjøre handelen, rydde
inn for så å sette ut lunsj har vi
beregnet til et sted mellom 30-60
minutter, hver dag! Hvis vi
forutsetter at handleturen tar
45 min, tilsvarer dette:
SELGER (kr 1700/time):
kr 1275/dag = kr 25.500/mnd

•

Lunsjen pakkes i resirkulerte pappesker.

•

Alt avfall kildesorteres: Mat og frukt som
ikke lenger kan benyttes gis bort som
heste- og grisefôr, eller gjenvinnes som
biogass og fjernvarme.

•

All papp komprimeres og vi leverer over
1000 kg emballasje til gjenbruk hver uke.

•

I de nye lokalene på Bjørnholt er all
oppvarming basert på gjenbruk av energi
fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Vi er veldig stolte av den jobben vi gjør sammen med
Røde Kors og deres prosjekt ”Nettverk etter soning”. Vi
tror sterkt på at alle fortjener en ny sjanse, og vi har bevis
på at lojalitet, arbeidsmoral og kvalitet ikke beror på om du
er tidligere innsatt eller ikke.
Vi ønsker å ha en sterk tilstedeværelse i lokalsamfunnet.
Derfor jobber vi aktivt med lokal ungdom og innvandrerkvinner som sliter med integrering, for å gi dem en god
start på arbeidslivet.
Ønsker du mer informasjon rundt hvordan du kan
engasjere deg kan du ta kontakt med oss på 0 23 46.

Bilmekaniker (kr 800/time):
kr 600/dag = kr 12.000/mnd

Selv med rimeligste bruk av administrativt
personell, betyr det at firmaet bruker
nesten kr 50.000 per år på å handle, i
tillegg til maten. Handler dere lunsjen på
nett påløper også mange av de samme
kostnadene.
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Resepsjonist (kr 250/time):
kr 190/dag = kr 3800/mnd
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Vår kjøkkensjef Emil
Moberg har jobbet som
kokk og Sous Chef på noen
av Oslos beste restauranter.
Sammen med kokkene
Konstantinos og Arnt disker
de opp de herligste retter.

Vi tilpasser leveransen
etter bedriftens størrelse
og behov

50 dagsmenyer
gir deg stor variasjon.

Daglige leveranser,
med dagsferske brød

Vi skreddersyr lunsjpakker
for 5-150 ansatte
Daglige leveranser,
med dagsferske brød
Vi tilpasser leveransen etter
bedriftens størrelse og behov
Med 50 dagsmenyer blir
lunsjen aldri kjedelig
Vi lager varmmat fra bunnen av

KONTAKT OSS PÅ:
Telefon: 0 23 46 | Epost: Bli@HeltOpplagt.no
Eller gå inn på vår hjemmeside: HeltOpplagt.no

Følg oss:

Helt Opplagt på jobben | Bjørnholt, 1277 Oslo | 0 23 46 | bli@heltopplagt.no | www.heltopplagt.no

