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Wij zijn Markies Catering

Over Markies Catering

GOOD FOOD
GOOD MOOD

Markies Catering verzorgt onderwijscatering op maat 
op meer dan 220 onderwijsinstellingen door het 
hele land. Wij stimuleren leerlingen op school om de 
juiste, gezonde keuzes te maken op gebied van eten 
en drinken. Hiermee laten we zien dat verantwoorde 
voeding ook lekker en leuk is. Vanaf het begin af aan 
zijn wij partner van het Akkoord ‘Gezonde Voeding op 
Scholen’ van het Voedingscentrum. Wij volgen voor 
de samenstelling  en uitstraling van het assortiment 
de Richtlijnen Gezondere Kantines (2016 – 2020) en 
werken hierin actief samen met o.a. JOGG (Jongeren 
op Gezond Gewicht) en het Voedingscentrum. Vanaf 
dit schooljaar zijn wij al gestart met de Richtlijnen 2020 
wat betekent dat onze producten binnen de Schijf van 
Vijf vallen. Wij blijven werken aan onze ambitie om de 
gezondste scholencateraar van Nederland te zijn en 
te blijven. Dit doen wij op onze eigen creatieve wijze, 
hierin durven we te doen en laten we altijd zien wie we 

zijn. Zo zetten we periodiek leuke acties in zoals Slow 
Escargots, Raad de Smaak en Hug a Bug!

‘Food You Love’ is modern, gericht op de jeugd van 
nu en biedt producten die voor ieders portemonnee 
bereikbaar zijn. Denk hierbij aan belegde broodjes, 
salades en zuivelproducten. Gezond, betaalbaar, 
internationaal, afwisselend en lekker eten in een 
sfeervolle omgeving; dat is ‘Food you Love’. Met dit 
concept gaan we samen met de school voor de gouden 
schoolkantine schaal! Het concept wordt helemaal 
aangepast naar de wensen van de school. Zo voegen 
we extra producten toe die passen bij de specifieke 
wensen van de leerlingen. Denk hierbij aan vegetarische 
producten of allergieën waar wij rekening mee dienen 
te houden. 

Wij stellen alles in het werk om samen met het 
Odulphus lyceum, de leerlingen en de ouders een 
succesvolle dienstverlening te realiseren. Mocht u 
vragen of wensen hebben, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet,

Loes van der Linden
Accountmanager Markies Catering 

Ga naar www.markiescatering.nl
en maak kennis met ons!

VANAF DIT SCHOOLJAAR ZIJN WIJ DE NIEUWE 
CATERAAR VAN HET ODULPHUS LYCEUM. MET 
ONS OP MAAT GEMAAKTE CONCEPT ‘FOOD 
YOU LOVE’ VERRASSEN WE DE LEERLINGEN 
MET GEVARIEERDE, LEKKERE EN GEZONDE 
PRODUCTEN! 

Food You Love

EN WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN JE VOOR...


