
Op weg naar een circulaire cateraar van 30 tot 300Atelier M

Bioshop Gent Snel en eenvoudig gezonde biobroodjes tot 200

BP catering 25 jaar ervaring, voor elke gelegenheid tot 3000 en meer

Casa Di Batavia Indonesisch, bewust bezig met de wereld tot 300

Club het Pand Gastronomisch restaurant tot 500

Coeur Catering Happy people make great food tot 2000

Compaan Sociaal aspect: integreert onderbenut talent tot 150

De Goede Zaak De zelfgemaakte seitan is bekend in Gent tot 200

De Lage Vuurse - PUUR Ambassadeur zijn van Oost-Vlaamse streekproducten tot 1000

Delcor Ruime UGent-ervaring, ook grote groepen en op maat tot 3000

DJAR Catering in glazen bokalen, djars van 20 tot 1200

Eatbeast Heel veel is mogelijk tot 200

FERM Why delay your favourite moment of the day? van 15 tot 150

Food Punks Homemade comfort food at its finest van 50 tot 250

Halte 31 Verse broodjes, ambachtelijk belegd. Soep en salade tot 350

Harry & Rika Keurslager. Voorziet op maat tot 500

Ichi Bites De ultieme smaakervaring in één hap tot 100-150

Illie Mangaro Puur, gezond en werelds tot 100

Insieme Ervaren cateraar met vers en gevarieerd aanbod op maat tot 1000

Joost De Paepe Alles is mogelijk van 10 tot 600

Kasserolle & Co Zuiders sfeerkoken van 100

Lekker Gec Gents Eco Centrum. Sociale tewerkstelling tot 200

Mie vie Alles plantaardig. Gezond voor jou en de planeet tot 400

O’yo Met aandacht voor de planeet en een gezond buikgevoel tot 100

PartYvent Ervaring aan de UGent, staat altijd voor u klaar tot 2500 en meer

Pieter-Jan Lint Sterke plantaardige visie. Geeft ook workshops tot 250

Potatolicious Cateren in foodtruck. Streekproducten tot 400

Private Dining Classy comfort-food en het Noordzeevislabel tot 1000

Qourgette Veggie/vegan foodtruck & catering op maat tot 300

ROOF FOOD Kweekt eigen groenten op het dak van De Punt (500m²) van 30 tot 300

Soepplus Gezonde soep en salades als specialiteit tot 100

SoireeCongee Een organische formule op maat tot 200

VBox Ghent's original provider of kick-ass vegan street food tot 150-200

Vegamuze Ook gespecialiseerd in workshops en vegan gebak tot 250

Vegetarische kookstudio 30 jaar vegetarisch met passie tot 80

Verloren Kost 11 jaar ervaring, gespecialiseerd in grote bestellingen tot 1000

Very Food Taking care of people is what we do van 30 tot 900

Wonderworld Gezond & plantaardig of biovlees/vis tot 100

Yasai Plant-based creativity tot 150-200

Delicieux Raamcontract rectoraat UGent, divers aanbod broodjes tot 1000

Deco Catering Meer dan 100 jaar ervaring met een sterke visie tot 1000

De Groene Waaier Ayurvedische keuken: Indische geneeswijze van 10 tot 150

Cruydt Wereldbewust. Biologisch vlees verkrijgbaar

www.ateliermcatering.be

www.biobroodje.be

www.bpcatering.be

www.casadibatavia.com

www.ugent.be/het-pand

www.coeurcatering.be

www.compaan.be

www.de-goede-zaak.be

www.delagevuurse.be

www.delcor.be

www.djar.fit

www.eatbeast.be

www.fermcatering.be

www.foodpunks.be

www.halte31.be

www.harryenrika.be

www.ichibites.be

www.illiemangaro.be

www.insieme.eu

www.joostdepaepe.com

www.kasserolle.be

www.lekkergec.com

www.mievie.be

www.oyobar.be

www.partyvent.be

www.pieterjanlint.com

www.potatolicious.be

www.private-dining.be

www.qourgette.be

www.rooffood.be

www.soepplus.be

www.soireecongee.com

www.v-box.be

www.vegamuze.be

www.vegetarischekookstudio.be

www.verlorenkost.be

www.veryfood.be

www.wonderworld.be

www.yasai.be

www.delicieux-gent.be

www.kipjes.be/decocatering

www.degroenewaaier.be

www.cruydt.com tot 200-250

RECEPTIES

BROODJES

DE
DUURZAME
UGENT-
OPTIE

Meer info op www.ugent.be/duurzamecatering

Vind de cateraar
voor jouw receptie,
vergadering
of event
Alle cateraars in deze lijst bieden op aanvraag
de Duurzame UGent-optie aan. De ‘basis’ is voor
ons het minimum dat je als UGent-medewerker
mag verwachten:

Veggie-component
minstens 50% gevarieerd veggie-aanbod

Vis-component
vis met label en met plantaardig dieet

Vlees-component
enkel vlees met lage voetafdruk en met
aandacht voor dierenwelzijn

Naast het oplijsten van de duurzame cateraars
die ‘de basis’ aanbieden, brengen we ook 10
andere duurzaamheidsaspecten in kaart. Ze
geven de wereldverbeterende inspanningen van
de cateraars weer, op basis waarvan je zelf een
cateraar naar jouw wens kan kiezen.

Alle verse producten zijn
seizoensgebonden.
De hoofdbestanddelen zijn
seizoensgebonden.
Er wordt minstens één
seizoensoptie aangeboden.

Alle verse producten zijn
afkomstig uit Korte Keten.
De verse hoofdbestanddelen
komen uit duurzame Korte
Keten.
Er wordt minstens één
korte-keten-optie
aangeboden.

Alle producten waarvoor het
gamma bestaat zijn
biologisch.
De hoofdbestanddelen zijn
grotendeels biologisch, i.e.
brood, pasta, rijst, groenten,
vlees…
Eén of meer hoofd-
bestanddelen zijn biologisch.

Geen wegwerpmaterialen en
enkel (fris)drank op basis
van leidingswater.
Enkel herbruikbare
materialen en bij
uitzondering bio-based
wegwerpmateriaal dat
selectief wordt ingezameld
én verwerkt. Water komt uit
de kraan, niet uit de fles.
Geen wegwerpverpakking op
basis van fossiele
grondstoffen.

Er wordt zo goed als geen
eten weggegooid.
Er worden concrete stappen
gezet om voedselafval sterk
te verminderen.
Al het keukenafval wordt
vergist of gecomposteerd.

Er wordt directe
werkgelegenheid gecreëerd
voor personen met minder
kansen.
Indirecte sociale jobcreatie
bij producenten en
leveranciers.
Er wordt een sociaal project
ondersteund of met partners
samengewerkt.

Grote leveringen: geen
verbrandingsmotor.
Grote leveringen: LPG of
CNG.
Kleine leveringen steeds met
ongemotoriseerd transport.

Ons hele aanbod is
vegetarisch.
We streven steeds naar
100%, tenzij de klant
aangeeft dat hij/zij het
anders wil.
We hebben de mogelijkheid
om een gevarieerd 100%
vegetarisch aanbod aan te
bieden.

Alles is waardig plantaardig.
We streven naar 100%
plantaardig en serveren
enkel dierlijke producten als
de klanten hier specifiek
naar vragen.
We kunnen op aanvraag een
gevarieerd 100% plantaardig
assortiment aanbieden.

Naast Korte Keten producten
voldoen alle producten - o.a.
koffie, chocolade, rijst en
sappen - aan
fairtradevoorwaarden.
De hoofdbestanddelen zijn
grotendeels fairtrade (in
combinatie met Korte
Keten).
Eén of meer
fairtradeproducten in het
aanbod.

Eerste stap genomen
Waardevolle aanpak

Het voorbeeld voor de
toekomst

Green Office Gent
Green Hub, Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
duurzaam@ugent.be
www.ugent.be/duurzaam
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PITCHSITECATERAAR AANTAL PERS.

Bij Mia & Maria Enthousiaste uitbaters met gegeerde broodjes van 2 tot 100www.bijmiaenmaria.be

ugent.be/duurzamecatering


