


“Dankzij Care Banqueting kunnen onze medewerkers al hun tijd aan onze PG 

bewoners besteden. Vaak bereiden zij gezamenlijk een perfecte maaltijd of een 

heerlijke warme snack. Wij gebruiken Care Banqueting voor elk eetmoment en 

onze bewoners genieten hiervan. Ook gebruiken we Care Banqueting om taar-

ten te bakken wat zeer goed en eenvoudig gaat. Het is een oven met ontelbare 

mogelijkheden. Vele collega’s geven de reactie, had ik die thuis maar .”

Jan Wuyts, 

Manager Diensten Savant Helmond
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Kwaliteitsbehoud

Het Care Banqueting® concept

Multifunctionele apparatuur die deel uitmaakt van een uitgekiend logistiek systeem. 

Zonder hoge investeringen worden kwalitatieve maaltijden verzorgd die, nu en in de 

toekomst, een optimale eetbelevenis bieden aan eindgebruikers die steeds hogere 

eisen stellen aan variatie, presentatie, smaak- en versbeleving.

Door gebruik te maken van een combinatie van technieken creëert Care Banqueting® 

een microklimaat waarmee - van regeneratie tot presentatie - de kwaliteit van de 

maaltijden optimaal beheerst wordt, ongeacht de portiegrootte.

•	 Optimale maaltijdbeleving - kwaliteit, versbeleving en smaakvariatie nemen toe

•	 Rust in uw organisatie - meer aandacht voor uw gasten en presentatie

•	 Kostenbewust - lagere “cost of ownership”

Het multifunctionele karakter van Care Banqueting® stelt u in staat op langere termijn 

aan de wensen van uw eindgebruikers te blijven voldoen.



“Met de verschillende mogelijkheden van 

Care Banqueting bieden we onze bewoners een 

optimaal eetmoment. In een longstay situatie 

zoals  op onze locaties, wordt dit bijzonder op 

prijs gesteld. Bovendien kunnen we de kosten op 

een lager en de kwaliteit op een constant hoog 

niveau houden.”

Nelleke Bouwman, 

Directeur Facilitair Bedrijf Zorggroep Charim



Opslag & assembleren

Opslag van vers, diepvries of koelvers componenten is een delicaat proces dat 

naadloos dient aan te sluiten op het proces van bereiding of gereed maken voor 

assembleren. Bij het assembleren is rust een belangrijk element om een goede 

presentatie van de maaltijd te garanderen. De regeneratie apparatuur dient dit proces 

te ondersteunen en te versterken, of dit nu centraal of decentraal geschiedt.



“Ziekenhuis de Tjongerschans heeft gastvrijheid hoog in het vaandel 

staan. Met Care Banqueting kunnen wij een perfecte warme maaltijd 

serveren. Het systeem biedt onze organisatie ongekende mogelijkheden 

en de rust om onze patiënten de benodigde extra aandacht te geven.

Dit allemaal binnen het gestelde budget.”

Angeline van den Berg, 

Hoofd Hotelservices

Ziekenhuis de Tjongerschans
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Digitaal uitlezen van HACCP Duidelijk afleesbare display

Optimale temperatuurbeheersing

Regenereren & bereiden
Care Banqueting® maakt het mogelijk om binnen één proces te kiezen voor centraal 

en decentraal regenereren. Ideaal voor organisaties waarbij een restaurantfunctie 

en een individuele uitgifte naast elkaar bestaan. Maar ook als dat niet noodzakelijk is 

biedt de Care Banqueting® apparatuur belangrijke voordelen. 

Zo is de regeneratie apparatuur van Care Banqueting® geschikt voor multifunctionele 

inzet. Waar in normale processen keuzes moeten worden gemaakt tussen 

regenereerovens, heteluchtovens of combisteamers, zijn deze functies binnen 

de Care Banqueting® apparatuur geïntegreerd. 

Naast de flexibiliteit die dit biedt betekent het ook dat de investering in Care Banqueting® 

lager ligt. Minder apparatuur die meer toepassingsmogelijkheden biedt en optimaal 

inzetbaar is.



“Met Care Banqueting worden de maaltijden 

op niveau geserveerd, deze blijven smaakvol en 

vers. Op deze wijze is koken een plezier, omdat 

het eindproduct niet meer hoeft te lijden onder 

het logistiek. Integendeel: de kwaliteit neemt toe 

en daarmee de tevredenheid van de bewoners.”

René Tang, 

Assistent manager Horeca en Keukens Facilitair Bedrijf

OsiraGroep Amsterdam
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Transporteren

Bij Care Banqueting® gaan hectiek en rust samen. Juist tijdens het transport van maal-

tijden komen verstoringen van het proces veel voor. Onze banquetingwagens zijn zo 

gecreëerd dat externe verstoringen niet leiden tot kwaliteitsverlies van uw maaltijd. 

De wagens zorgen voor een constant warmtebehoud zonder doorgaring. 

Hierdoor kan de patiënt of bewoner geholpen worden, terwijl de maaltijd wacht en 

niet in kwaliteit terugloopt. 

Voor de roomservice heeft Care Banque-

ting® een concept ontwikkeld waarmee 

u in staat bent om met de trolley het 

ontbijt, de lunch en de warme maaltijd te 

serveren. Een actieve koeling zorgt voor 

de juiste bewaartemperatuur (HACCP) 

en het regenereren kan op ieder gewenst 

moment decentraal plaatsvinden.

Koelen en 
regenereren

Warm transport

Kwaliteitsbehoud van uw maaltijden



“De keuze voor Care Banqueting heeft ons de mogelijkheid gegeven om 

dagelijks de gastvrijheidsbeleving rondom de maaltijdverstrekking te 

verhogen. Het team is nu in staat nog beter in te spelen op de individuele 

wensen / behoeften van onze patiënten / gasten. 

Door de gekozen oplossing is het nu mogelijk de dienstverlening rond 

de maaltijdverstrekkingen te verhogen met gelijkblijvende kosten.”

Eric P. Kahle

Manager Facilitair Bedrijf HagaZiekenhuis



Versbereiding

Ontbijt, lunch en diner

Bereiden & presenteren

Care Banqueting® voorziet in een groot aantal toepassingen op het punt van uitgifte. 

Zowel individueel op de kamer of aan bed, als voor woongroepen en restaurants. 

Indien gewenst kunnen ter plaatse de laatste componenten vers worden bereid en 

toegevoegd. De vers- en smaakbeleving wordt hiermee aanzienlijk verhoogd.

In combinatie met versbereiding - al dan niet deels gebruikmakend van convenience - 

biedt Care Banqueting® de mogelijkheid voor traditionele bereiding in combinatie met 

fastracking waarbij vers en snelheid samengaan.

Door het multifunctionele karakter van Care Banqueting® is de apparatuur comple-

mentair aan front cooking, waarmee u in een restaurantfunctie de variatie uitbreidt en 

de smaakbeleving verhoogt voor uw bewoners.

Het hospitality karakter van Care Banqueting® wordt 

ondersteund door het bijbehorende bord, sauskommetje, 

hotelcloche en onderbord. Tezamen vormen zij een opti-

male presentatie!



   Care 
Banqueting

Musicalstraat 7, 1323 VR Almere, (036) 536 71 40

info@carebanqueting.nl, www.carebanqueting.nl

Algemeen
Visie

Onze visie is dat bij long stay de nadruk op variatie zal komen te liggen om smaak-

vervlakking tegen te gaan. De kwaliteitsbeleving wordt mede bepaald door gebruik te 

maken van seizoens- en streekgebonden gerechten, die hun specifieke regenereer- en 

bereidingstechniek vragen. Daarnaast verwachten wij dat het maaltijdaanbod in de 

long stay gaat naar 60% regenereren en 40% vers bereiden. Dit kan samengevoegd 

gepresenteerd worden, waarbij naar keuze componenten worden geregenereerd dan-

wel vers bereid middels front cooking. Dit betekent een toename van het restaurant-

systeem. Door het multifunctionele karakter van de Care Banqueting® apparatuur is 

deze, bij veranderende visie op voeding, blijvend inzetbaar.

Missie

In onze bedrijfsvoering zijn de kernwaarden: betrokken, toekomstgericht en verant-

woord ondernemen. Met Care Banqueting® geven wij inhoud aan onze missie om 

mensen die verblijven in een professionele omgeving een optimaal eetmoment te 

laten beleven, met als uitgangspunt een kostenbewuste techniek die bijdraagt aan 

een verantwoord “cost of ownership”.

MVO

Wij zijn een CO2-neutrale organisatie. Circa 98% van de gebruikte 

materialen van onze Care Banqueting® apparatuur zijn recyclebaar. 




