
In Gent 
laten we
NIETS VERLOREN
gaan



Met haar voedselstrategie 'Gent en Garde' bindt de Stad 
Gent de strijd aan met voedselverspilling. In Gent la-
ten we niets verloren gaan, ook de heerlijke overschot-
ten op restaurant niet. Daarom lanceerde de Stad Gent 
het Restorestje. Wie zijn bord niet leeg krijgt, kan met het 
Restorestje zijn overschot mee naar huis nemen. Zo kun-
nen je klanten er later nog eens van genieten, en help je 
mee om van Gent een klimaatstad te maken.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed-
selketen (FAVV) steunt het initiatief en benadrukt dat de 
consument zelf volledig verantwoordelijk is voor de voed-
selveiligheid van zodra hij/zij de resten van zijn maaltijd 
meeneemt. De richtlijnen voor de consument staan dui-
delijk op het Restorestje.

De Restorestjes zijn recycleerbaar. Zo worden twee vlie-
gen in één klap geslagen: voedsel wordt niet weggegooid 
en bovendien wordt het meegegeven in een recycleerbare 
verpakking. 
De gebruikte dozen zijn composteerbaar of doe je in de 
GFT-container. Ze horen niet thuis bij papier en karton.



Jouw voordeel

 Laat je klanten langer genieten van je kookkunsten.
 
 Het Restorestje doet je klanten terugdenken aan het be-

zoek aan je zaak.

 Je klanten houden een goed gevoel over aan je zaak om-
wille van deze service.

 Je hebt zelf minder overschotten weg te gooien.

Maak het Restorestje met een kleine inspanning tot een 
mooie klantenbinder

 Hang een kaartje met een bericht van de kok of een kor-
tingsbon aan het handvat van de doos. Een extra reden 
om een bezoek aan jouw restaurant te herhalen.

 Geef wat extra salade, saus of brood mee.

 Geef tips hoe de maaltijd het best kan worden opge-
warmd of door het recept van een gerecht toe te voegen.



Stimuleer jouw klanten om restjes mee te nemen: 
- kleef de gratis sticker op een zichtbare plaats
- stel het Restorestje voor aan jouw klanten bij het 
 afruimen
- veel mensen durven er nog niet om te vragen, maar 

zijn blij met de extra dienstverlening

Praktisch

 Deze dozen zijn gratis zolang de voorraad strekt. 
 Je kunt de Restorestjes afhalen in de Stadswinkel.

 Uiteraard kun je de klanten ook laten weten dat ze een eigen
  doos mogen meebrengen. 

Meer info 

   09 268 23 00
    info@gentklimaatstad.be
	 	  www.gentklimaatstad.be

   Gent en garde
   Gent Klimaatstad
   #restorestje
 
Stadswinkel

 Botermarkt 17A - 9000 Gent 
 open maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17 uur   
 woensdag van 9 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur
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