Op 1 juli 2018 start ik een nieuwe horeca zaak, Foreest genoemd, in de Kasteelstraat 187 te
Buggenhout.
Daarvoor ben ik nog op zoek naar een kok ( fulltime ) en iemand voor in de zaal, ook fulltime.
Hier volgt een beetje uitleg over de zaak :
Foreest is een eet –en drankgelegenheid gelegen in Buggenhoutbos, geïnspireerd door de
natuur.
Rust, één zijn met de natuur, tot jezelf kunnen komen, biologisch… zijn slechts enkele
trefwoorden die kenmerkend zijn voor dit nieuwe horecaconcept.
1.

Business concept

Foreest staat voor een verandering in de bewustwording van de mens: de planeet terug verzorgen,
de innerlijke mens gezond maken, meer bewust bezig zijn met de natuur.
Meer en meer mensen beginnen hier terug bij stil te staan, bewust of onbewust, streven naar een
goede balans werk-leven en willen in de privésfeer vooral onthaasten.
Daarom is er nood aan een nieuw horecaconcept waar lekker, gezond en eerlijk eten gekoppeld kan
worden aan een omgeving en sfeer waarin je kan genieten en tot jezelf kan komen.
Dit wil echter niet zeggen dat alles biologisch gecertifieerd zal zijn. Dit omdat we ook met kleinere,
regionale ondernemers willen samenwerken die op een natuurlijke, verantwoorde manier bezig zijn,
maar daarom niet altijd het bio-certificaat hebben.

2.

Missie, visie

Missie : Eten is beleven.
Bewustmaking dat biologisch eten en drinken mogelijk is aan een schappelijke prijs.
Een spontaan rustpunt betekenen in het dagelijkse, actieve leven.
Mogelijkheid bieden te kunnen kiezen voor natuurlijke, lekkere en gezonde voeding.
Visie : De horecazaak bij uitstek zijn waar mensen samenkomen om in alle rust en gezelligheid te
genieten en goed te eten en drinken.
Geen extreem veganisme, maar ook geen bewerkte, geraffineerde voeding: gewoon anders.
Indien jij je hierdoor aangesproken voelt, gelieve mij dan te contateren op volgend nummer 0476/42
46 34
Of via mail vandeneede.kris@skynet.be

Alvast bedankt voor uw reactie,

Van Den Eede Kris

