
LET’S 
MAKE IT
EAZIE to enjoy 

healthy foo d



HOI!
Eet smakelijk!
Eazie wil dat jij elke dag volop geniet van 
het leven. Gezonde voeding helpt daarbij. 
Wij maken het voor jou makkelijk én leuk 
om te genieten van heerlijke gezonde 
gerechten. Zonder dat dit je moeite kost. 
Als je wilt elke dag, 

Je maakt jezelf blij met de lekkerste 
smaken, verse ingrediënten, heel veel 
groenten en inzicht in wat je eet. Ook als 
je geen tijd óf zin hebt om je lunch of 
diner klaar te maken. Wij staan voor je 
klaar. Samen fi t en gezond.

Enjoy life the eazie way!

H� l erg bedankt ,
geniet van je m� ltijd en tot snel!

Team e� ie





SAMEN 
CREËREN WE 
EEN GEZONDERE 
WERELD
Jij hoort bij onze eazie-community! 
Join onze instagram en geniet van de 
allerlekkerste maaltijden, tips & tricks 
en nog veel meer. 

JOIN EAZIE 
ON INSTAGRAM
Scan mij!





GARANTIES 
DIE JE LEVEN 
GEZONDER 
MAKEN



GARANTIES 
DIE JE LEVEN 
GEZONDER 
MAKEN

100% VAN
DE ADH

GROENTEN

LAGER IN
CALORIEËN

100% VERS

DE
LEKKERSTE 
AZIATISCHE

SMAKEN

250 gr. groenten in een 
regular size wok met de 
meest gekozen groenten.

Unieke bereiding 
zonder wokolie.

À la minute bereid 
door onze chef, met 
verse ingrediënten.

Ontwikkeld door 
onze chef.



510.000 DUIZEND 
KILO GROENTEN
Dat is de totale hoeveelheid groenten  
die onze gasten afgelopen jaar samen  
hebben gegeten bij eazie. 





LEKKERDER &  
BETER VOOR JOU
Bij ons bepaal jij wat je eet. Vegan, glutenvrij,
halal, eiwitrijk of caloriearm. Bij eazie kan het
allemaal op jouw manier.

Want met Create your own kies jij alleen
je favoriete ingrediënten. 

Zo creëer jij in 5 stappen je favoriete maaltijd.
Onze chefs toveren je keuze à la minute om
tot de lekkerste versbereide maaltijd. Your 
personal feel good food!

MILJOENEN UNIEKE
COMBINATIES MOGELIJK

EXACT WETEN WAT JE EET? 
Daar hebben we een handige tool voor gemaakt,  
de nutricheck. Per ingrediënt zie je heel makkelijk hoeveel 
calorieën, groenten, voedingsvezels, eiwitten, koolhydraten  
of vetten er in de door jou samengestelde maaltijd zitten.  
Omdat er veel info in staat werkt deze helemaal ideaal  
op je laptop.

allergenen en  
voedingswaarden check  

je met de nutricheck 
eazie.nl/nutricheck



MILJOENEN UNIEKE
COMBINATIES MOGELIJK

CHECK DE 
EAZIE NUTRICKECK

Scan mij!



WEL ZO 
MAKKELIJK;
ONZE HEALTHY 
SPECIALS

Body
Boo st



De maaltijd die geeft wat jij nodig hebt.

“Als je wilt afvallen, dan heeft je lichaam
andere voedingsstoffen nodig dan 
wanneer je wilt trainen voor een duur-
sportprestatie. Wil je mentale focus voor 
je werk of school dan helpt het echt om 
je voeding daar op af te stemmen.”

Onze healthy specials zijn samengesteld 
met Naomi Brinkmans, dé expert op dit 
vakgebied en als sportdiëtiste o.a. werkzaam 
bij de KNVB.

Voor de meest voorkomende doelen is met 
Naomi een gerecht samengesteld met exact 
de juiste voedingsstoffen om jouw persoon-
lijke doel te bereiken. Wel zo makkelijk; onze
healthy specials.

BEKIJK ALLE
HEALTHY SPECIALS

Scan mij!



ELKE DAG 
WAT ANDERS
Smoothie bowl, Poké bowl, Noodle soup, 
zalige ijsjes. Keuze te over!





Vee l alternatieven zonder 
dierlijke ingrediënten

100% RECYCLEBAAR, 
DUURZAAM GEVANGEN 
OF LOKAAL GETEELD
Een gr� p uit onze acties.

Flesjes van 
gerecycled plastic 

Duurzaa m gevangen 
tri o van vis



100% duurzame 
& tracee rbare 
cacaobonen

Graa g lokaa l 
getee ld

Van gerecycled 
kart on

Elektri sche 
fietsen



SAMEN DOEN  
WE HET BETER
Onze beste ideeën en innovaties komen  
van onze fans, daarom zijn de prijzen die  
wij winnen een ode aan jou! 

BESTE ‘FASTSERVICE’ FORMULE IN NEDERLAND
GfK Out of Home Formule Rapport 2019

BEST FOOD DELIVERY RESTAURANT 
Restaurant Guru 2020

MEEST POPULAIRE VEGETARISCHE GERECHT 
Nationale Week zonder Vlees 2020

2E PLAATS ‘MEEST VEGAN-FRIENDLY  
RESTAURANTKETEN’
ProVeg 2019





Shoppen? Naar de bioscoop? Even 
bij kletsen? Wat je reden ook is; nodig al 
je vrienden en vriendinnen uit en geniet 
van Aziatische smaken, kleurrijke smoothies 
of je favoriete frisdank. Of stap even uit 
de drukte van de stad, pak je favoriete 
magazine en relax bij je favoriete eazie 
restaurant.

A HAPPY PLACE



BEKIJK ALLE
LOCATIES 

Scan mij!



LEKKER ETEN 
VOOR JOU ÉN  
AL JE VRIENDEN,  
COLLEGA’S,  
STUDIEGENOTEN, 
ETC.

Van festival tot borrel op kantoor en  
van verjaardagsfeest tot live cooking voor  
duizenden studenten die binnen twee  
uurtjes moeten hebben gegeten. 
Eazie zorgt voor blije gezichten.



BEKIJK DE 
MOGELIJKHEDEN

Scan mij!



Enthousiast? 
Kom ons team 

versterken! 

eaz ie .nl/vacatures


