


Presentem un nou concepte d’espai de restauració per al dia a dia  de 

les empreses o altres centres. Flexible i adaptable a cada necessitat, en el 

que s’ofereixen plats de 5ena gamma cuinats , especialment pensats per a 

l’àmbit laboral, així com altres productes saludables.

Mitjançant una màquina dispensadora  amb productes refrigerats es dis-

posa d’una àmplia gamma de plats cuinats, ordenats per famílies, en ra-

cions individuals molt completes i de qualitat llestes per a menjar. Només 

cal escalfar-les al microones (2-3 minuts) o en cas de fred consumir direc-

tament. Receptes de dieta mediterrània amb molta varietat, equilibrats i 

sense conservants afegits, en barqueta 100% reciclable.

Amb el suport d’una APP es poden seleccionar els plats (contactless) i gau-

dir d’avantatges en preus, promocions dinàmiques i informació més deta-

llada de cada producte.

MÉS DE 40 ANYS CUINANT I INNOVANT PENSANT EN TU. 

LA NOSTRA PIRÀMIDE DE VALORS

NUTRICIÓ
DIETÈTICA

SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

EFICIÈNCIA
SOSTENIBILITAT

SATISFACCIÓ
INDIVIDUAL
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FAMÍLIES DE PRODUCTE

Sempre hi trobaràs les mateixes famílies 
amb diferents plats i novetats.

Gran varietat.
PASTA • PEIX • VEGGIE • POLLASTRE • OUS 

VEDELLA • GOURMET

FÀCIL UTILITZACIÓ
Descarrega’t l’APP, omple 
les dades i selecciona el 

producte.

PLATS CUINATS
Calents, micro 3 minuts. 

Fred, obrir i consumir. 
També hi trobaràs altres 
productes saludables i 

amb valor social.

ATENCIÓ DIRECTA
Estem a la teva disposició. 

Som dinàmics! 
Cada setmana comuniquem 

novetats, promocions.
T’escoltem!

SERVEI INTEGRAL
Tenim cura de la màquina al 100%. 

No et preocupis! Sense inversió, mínim 
consum, neteja, desinfecció, prevenció 

covid-19, reposició, incidències...
Necessitem 1 m² i un endoll!



Dieta mediterrània amb plats saludables, amb 
productes de proximitat i qualitat.

MENÚS equilibrats i variats pensats segons les 
teves necessitats.

Ens adaptem als teus gustos oferint els plats que 
més t’agradin dels menús proposats. 

Som propers, receptius i proactius per millorar la 
teva alimentació del dia a dia a la feina.

Plats cuinats de forma lenta com cal, 
sense presses, ingredient a ingredient,  
des de la nostra pròpia cuina.

Aliments naturals, no afegim conservants, 
amb llargues coccions que aporten tot el 
gust i textures meloses. Plats saludables.

Combinem la cuina artesanal amb la 
innovació en equipament de primer nivell.

Treballem amb matèries primeres de qualitat-ecològi-
ques-km 0. Mínim impacte de residus. Safata 100% reci-
clable. Minimitzem el packaging.

Reduïm el consum energètic i la petjada de carboni 
(CO₂). Evitem el desaprofitament alimentari. 

Primera i única empresa de restauració col·lectiva certificada 
de l’Estat espanyol. Màxima garantia certificada per la norma-
tiva més rigorosa en el sector. Tenim més de 40 anys d’expe-
riència en el sector.

Tots els nostres plats estan avalats pel nostre equip de dietis-
tes en relació a les recomanacions nutricionals.

IMPACTE 3 VEGADES
MENOR EN CO2 QUE LA 

CUINA TRADICIONAL
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MÀXIMA SEGURETAT ALIMENTÀRIA · QUALITAT NUTRICIONAL • MÀXIMA SEGURETAT I PREVENCIÓ (COVID-19)

Primera i  única empresa
de restauració col · lectiva
certif icada d’Espanya



Millora el benestar del personal, ajuda a una  alimentació variada, redueix el temps 
necessari per a dinar i flexibilitza l’horari. Complement per al teletreball, producte 

també per consumir “a casa”. 

Seguretat i garantia covid free tant en l’elaboració com en el model de consum.

Salut i treball van units i s’influeixen mútuament. És molt important adaptar 
l’alimentació a l’activitat laboral, per millorar el rendiment i reduir la fatiga.
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Per a Oficines • Empreses serveis • Empreses industrials • Universitats • Escoles • Hospitals
Residències • Campings • Apartaments • Benzineres • Col·lectivitats • Aeroports

Estacions de trens, metro, bus...
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•  Plats cuinats de qualitat.

•   24 hores / 365 dies.

•   Alta rotació de receptes i novetats.

•   Control dietètic-seguretat 
alimentària.

•   Menjar per al dia a dia.

•  Estalvi de temps (evitar tàpers).

•  Màxima prevenció COVID-19.

•  Valor afegit per a treballadors/es.

•  Sense inversió per empresa 
ni adaptació a complexitat 
normativa de fer espai de cuina.

•  Adaptable a horaris.

•  Pagament directe treballadors.

•  Menjar calent, variat, plats únics, 
complets.

•  Novetats i opcions per 
complementar espai.

APP
Contactless



POLLASTRE & 
ARRÒS AL CURRY

POLLASTRE &
TRINXAT

MELÓS DE VEDELLA AL 
PEBRE VERD

FUSSILLI ALLA
PUTANESCA

HEURA & ARRÒS 
AMB VERDURETES

CASSOLETA DE LLUÇ
& MONGETES

ARRÒS MUNTANYA MANDONGUILLES B.M. & 
SÍPIA
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MACARRONS
CARBONARA

OUS GUISATS PREMIUM

TRADICIONALS POLLASTRE PASTA

PEIX VEDELLA GOURMET PASTA

VEGGIE

VEGGIE

TRUITA PATATES & 
ARRÒS I BOLETS

TRUITA CARBASSÓ & 
LLENTIES AMB QUINOA

TRUITA PATATES &
AMANIDA RUSSA

POLLASTRE & 
SUAU D’ESPINACS

FALAFEL & 
CUSCÚS DE VERDURES

BOTIFARRA &
MONGETES SEQUES

TONYINA & 
CIGRONS I ESPINACS

SALMÓ & 
NYOQUIS PESTO

MELÓS VEDELLA A LA 
CAÇADORA



Entenem aquesta opció de restauració flexible, per a un centre de treball, com 
el seu punt de connexió amb un menjar saludable i equilibrat, així com amb 

una “comunitat” que vetlla per la teva satisfacció individual.
Som propers i proactius volent conèixer els teus gustos i preferències de cada 

un dels plats ofertats.

1- Amb el vostre mòbil heu de llegir el codi QR, per descarregar 
l’aplicació, APP Vending Wallet

2- Un cop descarregada us demanarà que us registreu amb el 
correu electrònic i dades de pagament.

 I després us demanarà que amb el bluetooth activat que us 
acosteu a la màquina per vincular-la.

3- Ja es pot seleccionar el producte.

APP WALLET 
DE FÀCIL 
UTILITZACIÓ 
CONTACTLESS

• Pagament sense efectiu, en  
2 clicks.

• Recàrrega amb targeta crèdit.
• Programa d’ofertes i 

promocions.
• Informació nutricional dels 

plats recomanats per tipus 
dieta o usuari/a.

• Notificació de novetats.
• Opció de pagament amb 

targeta de l’empresa
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DESCOMPTES
DIRECTES

PLATS DE LA 
SETMANA/DIA

PROGRAMA DE 
FIDELITZACIÓ

NOTIFICACIONS 
EN APP

OPINIONS-
SUGGERIMENTS 

PERFILS 
D’USUARIS/IES
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C/ Foneria, 22 · 08304 MATARÓ (BARCELONA)

Tel: 93.703.28.28
takeeateasy@serhs.com

www.takeeateasy.es


