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UW MENUKAART DIE

MAAKT

Horeca drukwerk is een onderdeel van het totale
aanbod van Drukkerij vd Heijden. Wij kunnen
ontwerpen maken voor allerlei communicatiemiddelen
voor de horeca, maar we implementeren ook uw logo of
huisstijl in de diverse middelen.
Voor u heeft u onze ‘Horeca menukaart’ met hierin onze
drukwerkgerechten speciaal gemaakt naar uw smaak.
We geven in deze kaart een selectie weer van de
mogelijkheden die wij voor u kunnen bereiden.
Veel artikelen zijn gestandaardiseerd, maar we kunnen
in de meeste gevallen ook maatwerk leveren.
Heeft u een ontwerp of wilt u een ontwerp laten maken?
Wij kunnen voor u de ontwerpen maken. Wij zorgen
er verder voor dat uw drukwerk in de kwaliteit wordt
gedrukt die u wenst. Aangezien wij veel ervaring
hebben met horeca drukwerk, kunnen wij u gericht
advies geven.

Voor op het terras
- Enkele menu-, borrel-, lunchen drankenkaart

In diverse formaten als A3, A4, A5, A6
of een ander formaat
Deze kaarten kunnen makkelijk
geplastificeerd worden, zodat u ze
buiten in een houdertje kan zetten.

- Tafelkaartjes

Voor speciale dagmenu’s of gerechten
kunt u een opvallend tafelkaartje maken
dat u rechtop kunt zetten

- Menu/informatie poster

Om uw dagmenu aan te kondigen of het
complete menu in het restaurant kunt u
poster(s) afdrukken en plaatsen in een
kliklijst of in een posterhouder.

STARTERS
Menu-, borrel- en wijnkaarten

Elke menukaart is uniek, speciaal voor u gemaakt
en die voldoet aan uw wensen.
Om wat voorbeelden te noemen:
- Enkele kaart (2 pagina’s)
In diverse formaten als A3, A4, A5, A6 of een
ander formaat
Deze kaarten kunnen makkelijk geplastificeerd
worden, zodat u ze buiten in een houdertje
kan zetten.
- Enkel gevouwen kaart (4 pagina’s)
Als u meer tekst heeft of u wilt uw kaart meer
body geven, dan kiest u voor een gevouwen kaart.
- Wikkel gevouwen kaart
U kunt hiermee gaan tot 6 pagina’s. Wij noemen
deze kaart ook wel een ‘drieluik’
- Zigzagvouw
heeft u meer pagina’s nodig, dan kan een
zigzagkaart uitkomst bieden.
- Placemat kaarten
U wilt liever geen kaart maar wel een placemat?
Met een menukaart afgedrukt op een placemat
slaat u twee vliegen in een klap.

À LA CARTE
In uw restaurant heeft u ongetwijfeld meerdere zaken nodig die
u kunt voorzien van uw logo en in uw eigen huisstijl:
- Servetten
In uw huisstijl maken het helemaal af
- Bierviltjes
U presenteert uw drankje mooier op
uw eigen bierviltjes.
- Bestekzakjes
Uw bestek geintegreerd in uw huisstijl
- Schrijfblokjes
Om de bestellingen te noteren
- Contantbonnen
Rekening met professionele uitstraling
- Visitekaartjes
Voor bij de rekening
- Pennen
Voor uw personeel of als geschenk
- Cadeau-/waardebonnen/spaarkaarten
Leuk om iemand cadeau te geven

SPAAR
KAART

AFHALEN
Met de huidige maatregelen (én mogelijk in periodes
terugkerende maatregelen) is het fijn als u ook voorzieningen
heeft om uw bestellingen te verpakken met uw eigen huisstijl
of reclame.
- Eetbakjes
Met uw logo of reclame
- Takeaway dozen
Met uw logo of reclame
- Bekers
Met uw logo of reclame
- Servetten
Met uw logo of reclame
- Papieren draagtassen
Met uw logo of reclame

BIJGERECHTEN
Aankleding van uw restaurant in combinatie met signing is
minstens zo belangrijk.
- Schorten voor personeel
Voorzien van uw logo
- Deurhangers
Met uw logo of reclame
- Flessenhangers
Met uw logo of reclame

WITTE
WIJN

- Toiletten/Uitgang en andere vormen van signing
Voor de veiligheid in en rondom uw restaurant
- Raam- en restaurant belettering
Voorzien van uw logo

DESSERTS
U wilt reclame maken voor uw restaurant? Wij kunnen u helpen
met uw drukwerk en digitale uitingen.
- Flyers
Korte boodschap op een flyer
- Posters
Voor aankondigingen of acties
- Advertentie voor kranten/facebook
Wordt zichtbaar op social media
- Website
Geeft een indruk van uw restaurant op het web

COVID-19 MAATREGELEN
We hebben te maken met de maatregelen van de RIVM en daarbij
kunnen we u helpen met het voorzien van deze middelen.
- Mondkapjes
- Spatschermen op statief en mobiele inklapbare schermen
- Vloerstickers
- Raamstickers
- Buttons
Vraag naar vele de mogelijkheden.

U wilt iets laten drukken? Hier heeft u vooraf wat tips
voor uw horeca drukwerk
• Laat altijd iemand anders het drukwerk een keer
controleren voordat u akkoord geeft op een proef.
Zo voorkomt u spelfouten en andere ongelukjes.
• Combineer drukwerk zo dat u een zo groot
mogelijke oplage heeft. Dit bespaart u geld!
• Ken de afmetingen van de populaire maten zoals
SRA3 (450 x 320 mm), A3 (420 x 297 mm) en
A4 (297 x 210 mm).
• Vraag bij ideeën of twijfel om advies aan ons
voordat u iets laat drukken
• Levert u ook foto’s en logo’s aan?
Kijk op www.drukkerijvdheijden.nl/aanleverspecs
hoe u uw materiaal dient aan te leveren om goed
kwaliteit drukwerk te ontvangen.
Wilt u nog meer informatie? Neem dan nu contact
met ons op: telefonisch 073 - 64 12 788 of via mail
opdracht@drukkerijvdheijden.nl
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