VI PÅ EATERY VILL TA ANSVAR
FÖR ATT DU FÅR NÄRINGSRIK OCH GOD MAT SAMTIDIGT
SOM VÅR PERSONAL OCH VÅR MILJÖ MÅR BRA!

VÅRA ”COMMITMENTS”
VI VILL HA NÖJDA KUNDER
• Vi gör allt för att du ska vara nöjd med ditt besök hos oss och utvärderar kundnöjdheten
varje dag. Tyck till genom att ”trycka” på våra kundterminaler!
• Vi lagar alla våra rätter från grunden och säkerställer att de är fulla med näring från
fina råvaror som kommer från trygga kontrollerade leverantörer!
• Vi erbjuder alla våra stamgäster ett Eaterykort som ger rabatter på frukost, lunch,
brunch och annan mat. Vi gillar helt enkelt dem som gillar oss!
• Du får alltid be om större portion eller komma och ta en portion till om du vill!
• Är det något som inte faller dig i smaken får du självklart byta till en annan rätt!
Du ska vara nöjd, mätt och full av energi efter en måltid hos oss.

VI TAR ANSVAR FÖR VÅR MILJÖ OCH VÅR MILJÖPÅVERKAN
• Vi strävar efter att använda alla råvaror vi köper in. Minimalt med råvaror ska slängas i
vår tillagning. Den lunchmat som blir över säljs som matlådor för 50 kr efter klockan 14.
• All fisk som serveras är MSC-märkt vilket innebär att fisken kommer från livskraftiga bestånd
och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön.
• Vi strävar efter en ökad andel ekologiska och närodlade råvaror när vi lagar vår mat.
Vårt kaffe är s.k., Fairtrade kaffe - läs mer om detta på www.fairtrade.se
• Vi källsorterar våra sopor och får då koll på vilken typ av mat som slängs. Vi använder
miljöbilar klass 6 för alla våra egna transporter (gäller fullt ut från 1 januari 2019).

VI VÄRNAR OM VÅR PERSONAL
• Vi värnar om vår personal genom att ha justa arbetsvillkor. All vår personal har t.ex., tillgång till en
förmånsportal vilket möjliggör en rad olika förmåner, friskvårdsbidrag och specifika erbjudanden.
• Vi satsar på utveckling av vår personal bland annat genom Eatery Academy.
som ger våra anställda möjlighet till en rad olika moduler för vidareutbildning.
• Vi satsar på digitala lösningar för våra anställda för effektiv och modern kommunikation.
• Vårt mål är att vara sektorns mest attraktiva arbetsgivare senast år 2022.
LÄS GÄRNA MER PÅ WWW.EATERY.SE

