Tork LinStyle®-servetten en -tafelaankleding

Wat het juiste servet en de juiste
tafelaankleding toevoegt aan de
ervaring van uw gasten
"Hoe laat je een
dessert zoeter
smaken? In plaats
van suiker toe te
voegen, serveer
het met een
koraalkleurig servet."

Hoe kleur uw smaakbeleving
beïnvloedt
Wist u dat kleuren een belangrijke impact hebben, niet alleen
op indruk van gasten van een restaurant, maar ook op de
smaak- en aromabeleving van een gerecht? Het combineren
van eten met de juiste kleur is een uitstekende manier om
gerechten tot leven te laten komen. Een welkome aanvulling
voor een complete gastervaring.
Om u te helpen voordeel te halen uit deze kans, zijn we een samenwerking
aangegaan met foodstylist en chefkok Linda Lundgren. Zij is een gerenomeerd
expert in smaak en stijl. Haar clientèle varieert van luxe restaurants tot de
internationale voedingsindustrie en gastronomische bladen. Linda Lundgren
heeft passende gerechten gemaakt bij de vier nieuwste Tork LinStyle®-kleuren
uit onze premium-range.

Vind een goede match
De perfecte combinatie zorgt ervoor dat het gerecht wat u serveert eruit springt.
De moeite waard dus om een beetje te experimenteren om de juiste servetkleur te vinden.
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Hmm...

Nee.

Misschien?

Match!

Combineren van kleuren met gerechten
Neem een kijkje in ons LinStyle-kleurenwiel voor inspiratie, hoe kleuren te gebruiken
om smaken te versterken en de maximale beleving uit elk gerecht te halen. Op de
volgende pagina vindt u meer informatie over LinStyle en bekijk hoe de servetkleuren
werken bij de heerlijke gerechten bereidt door Linda Lundgren!
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Champagne, Mustard, Orange
Geel versterkt zurige smaken, wat
inhoudt dat het goed samengaat met vis
en zeegerechten. De warme kleur gaat
goed samen met groen, ideaal voor verse
spruiten en salades.

Red, Burgundy, Coral
Rood en roze verminderen bitterheid
en zorgen ervoor dat gerechten zoeter
smaken. Ze zijn goed te combineren met
desserts – aardbeien en andere rode
garnituren vallen dan goed op.

White, Cream, Biscuit, Grey
Wit en andere neutrale kleuren werken
goed bij rode sauzen, biefstuk en tomaten
– gerechten die van zichzelf al opvallen
door de kleur.

Pistachio, Mountain Pine Green
Groen past goed bij geel eten aangezien
beide warme kleuren zijn en dezelfde
pigmenten bevatten. Groene servetten
laten daarom gerechten als een curry of
saffraan-vissoep stralen.

Midnight Blue, Aqua Blue
Door blauw smaakt een gerecht minder
zout. Geel en oranje bieden een mooi
contrast met blauw, daarom werkt het
heel mooi met Indiaas eten, Franse frieten,
béarnaisesaus en meer.

Black, Cocoa, Anthracite
Donkere kleuren geven een luxe
contrast tot lichter kleuren van eten en
tafelaankleding. Ze zorgen ervoor dat
bijvoorbeeld licht gekleurde mediterraanse
gerechten rijker smaken.
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Combineer uw menu met de juiste kleuren
Dinnerservetten 1/4- en 1/8-vouw

Cocktailservetten en pochettes

White

Cream

Coral

Aqua blue

White

Black

Grey

Champagne

Mustard

Midnight blue

Cream

Burgundy

Anthracite

Biscuit

Orange

Mountain pine green

Champagne

Red

Black

Cocoa

Red

Pistachio

Cocoa

Burgundy

Tafelrollen, napperons, tafellopers en placemats

White

Grey

Cream

NIEUW

Midnight blue

Burgundy

Promoot uw bedrijf en versterk uw
imago met custom print

Black

Custom print

Creëer een unieke ervaring die
gasten onthouden door gebruik
te maken van persoonlijke
bedrukkingen.

75%

van de gebruikers ziet de
persoonlijke bedrukking*

* Marktonderzoek uitgevoerd door Intermetra Business & Market research Group (2012)
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Aqua blue

”

Aqua blue vitaliseert geel en vermindert
zoutheid, biedt de mogelijkheid om een
frisse draai te geven aan klassiekers als
steak met frites.”

Anthracite

”

Een donkere grijstint accentueert
lichtgekleurde gerechten als deze
vongole pasta. Het ziet er romiger
en smakelijker uit.”

Coral

”

Als je een koraalkleurig servet gebruikt,
helpt het de zoete smaak en aroma's te
versterken zodat u met een rijk dessert
kan eindigen.”

Mustard

”

Geel en groen zijn beide warme kleuren
en passen daarom perfect bij elkaar. De
combinatie creëert harmonie en benadrukt
de versheid van de salade.”
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Tork LinStyle
Het gevoel van linnen met de voordelen van eenmalig gebruik
Voor restaurants die een kwalitatieve indruk willen
achterlaten, maar de voorkeur geven aan eenmalige
producten is Tork LinStyle de perfecte match. Onze
premium LinStyle-producten zijn aanzienlijk
zachter en volumineuzer dan standaard tissue producten.
Ze zijn extra absorberend en creëren een luxe eetervaring
waarvoor gasten terugkomen.

Key benefits
-- Servetten gaan de hele maaltijd mee dankzij de
uitzonderlijke zachtheid en duurzaamheid
-- Kwalitatieve, dikkere tafelaankleding beschermt de
tafel en draagt bij aan een luxe sfeer
-- Bespaar tijd met onze voorgevouwen 1/8-vouw
servetten of pochettes
-- Diverse formaten beschikbaar inclusief
cocktailservetten die toepasbaar zijn bij verschillende
gelegenheden en menu's
-- Weerspiegel de hoge kwaliteit van een gerecht met
een premium uitstraling en gevoel
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Het juiste formaat voor de juiste gelegenheid

XL Dinnerservet
Indien een groot servet nodig is

1/4-vouw Dinnerservet
Inzetbaar voor een comfortabel
ontbijt, lunch of diner

Cocktailservet
Ideaal voor het serveren van
hapjes en drankjes

Pochette
Ideaal voor lunch of diner op
het terras, het bestek houdt
het servet op zijn plaats

1/8-vouw Dinnerservet
Voorgevouwen
dinerformaat om tijd
te besparen

Tork Easy Handling® –		
servettendoos
Gemakkelijk openen en
handige schap-klare
display

NIEUW

Tafelaankleding voor verschillende gelegenheden

Tafelrollen
Kwalitatieve, kleurrijke en beschermende tafelrollen voor lange banquetof buffettafels.

Napperons
Kwalitatieve, kleurrijke en beschermende napperons voor vierkante
tafels.

Tafellopers
Kwalitatieve en kleurrijke tafellopers, die over het midden van de tafel
gelegd kunnen worden of als tête-à-tête.

Placemats
Kwalitatieve en kleurrijke placemats beschermen de tafel en voegen sfeer
toe. Ze zijn extra voorzien van antislip-coating tegen verschuiving op tafel.
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België en Luxemburg
www.tork.be www.tork.lu
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be
Duitsland
www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00
torkmaster@essity.com
Nederland
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
info@tork.nl
Oostenrijk
www.tork.at
+43 (0) 810-22 00 84
torkmaster@essity.com
Zwitserland
www.tork.ch
+41 (0) 848-81 01 52
torkmaster@essity.com
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