
                  Schaarbeek, 24-11-17  

Herinner je je nog ….  

1 

2 
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de CATERING-enquête ! 

  

 waar jullie met meer dan 600 enthousiast aan deelnamen,  
 waarvoor héél veel dank ! 
 
 waarin wij konden lezen dat jullie de catering van Huis van de Arbeid best  
 wel appreciëren maar dat jullie het hier en daar anders en beter willen. 
 
 waar wij, de cateringploeg van Huis van de Arbeid, voor de toekomst de  
 volgende 3 hoofdopdrachten uithaalden: 
 

  we ontwerpen een self-service waar de klant zélf de samenstelling van 
 z’n menu zal kunnen bepalen. Vis of vlees of vegetarisch, meer of  

  minder groenten, veel of weinig aardappelen of liever rijst ? 
 Jij zal het zelf bepalen uit een dagelijks gevarieerd aanbod. 

 
  we realiseren een saladbar om U tegen te zeggen, met een zeer  
  uitgebreide en gevarieerde keuze, kortom, een volwaardige maaltijd. 
 

  de voormalige rokersruimte wordt de in-house sandwichbar, waar je 
  naast op naam bestelde of minute made belegde broodjes ook  
  dessertjes en soep kunt krijgen. 
 

Het spreekt voor zich dat dit  een hele ommekeer is voor de cateringploeg  
… waarvoor we ons trouwens héél graag zullen ‘smijten’ !  
 
En je zal begrijpen dat de realisatie ervan een hele periode van overleg,  
ontwerp, planning en uitvoering vraagt.  
 
We doen er alles aan om snel maar goed doordacht te werken en de  
voorbije maanden is er al een aardige weg afgelegd. 
We houden jullie op de hoogte ! 
 
Maar…wat voor jullie absoluut het dringendste was krijg je al  
vanaf 11 december op je bord:   

 
 
 Onweerstaanbare belegde broodjes 

voor een niet-te-kloppen prijs 

Gauw lezen op de keerzijde …. 



 
 

 Baguette HAM (€ 2.75)  (1)  

  

 Baguette KAAS (€ 2.75)   

 

 Baguette AMÉRICAIN (€2.75)  

 

 Smos CLUB  (€ 2.95) (2) 

   

 Smos AMÉRICAIN met groentjes (€ 2.95)  (3) 

  

 Smos TONIJN met groentjes (€ 2.95) 
  
 

Lekker nieuws ! 

(1) alle broodjes worden aangeboden  in 
 twee soorten : wit of meergranen ! 
   
(2)  Club = kaas + hesp + groentjes +  mayo 
 
(3)  groentjes =  ijsbergsla, tomaat,  
  geraspte  worteltjes, komkommer,   
  gekookt ei 

Vanaf  maandag 11 december  
elke middag te koop  
in het personeelsrestaurant : 

v.u. : Huis van de Arbeid vzw Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 


