
Is jouw restaurant  
LEKKER VEGA proof?
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in vaker  
vegetarisch en plantaardig eten. Zowel thuis als uit! Maar 
hoe vindt deze vegaliefhebber jouw restaurant? Hoe komt 
hij of  zij erachter dat er méér op jouw menukaart staat dan 
alleen de beruchte salade geiten-kaas en gevulde 
portobello?  

Het LEKKER VEGA Keurmerk voor Restaurants is hét 
keurmerk dat vegaliefhebbers helpt aan de beste adres-
jes waar je goed vegetarisch kunt eten, en zo bereikt jouw 
restaurant een nieuwe, zeer betrokken doelgroep!

NIVEAUS VEGA RESTAURANTS
Of je nu een eetcafé bent met een mooi vegetarisch 
hoofdgerecht, een culinaire broedplaats of een vegan 
lunchroom, voor iedere eetgelegenheid die lekker vega  
eten serveert, hebben we een passende waardering van 
het LEKKER VEGA Keurmerk.

Het LEKKER VEGA Keurmerk is een initiatief van de 
Vegetariërsbond.



Kortingen op communicatie-uitingen via het LEKKER VEGA en  
Vegetariërsbond platform (digitaal, print).

Mogelijkheid om als gast te komen koken in de LEKKER VEGA Kookshow.

Bezoek van de speciaal aangestelde LEKKER VEGA Recensent die een 
recensie* schrijft incl. beelden voor website en socials; 
de Recensent komt eten en rekent natuurlijk gewoon af. 

* De LEKKER VEGA Recensent bezoekt één 
restaurant per week, dus houd rekening met 
een wachttijd. Bezoek van de recensent 
garandeert geen publicatie. Bij een minder 
positieve ervaring wordt de recensie vervangen 
door een adviesrapport voor verbetering.

Publiciteitsactiviteiten richting specifieke lokale media.

Profijt van de campagne rondom het LEKKER VEGA Keurmerk.

Vermelding met tag op Facebook en Instagram.

Gratis digitale en fysieke promotiematerialen op maat.

Eigen pagina op de LEKKER VEGA website, met doorlink naar de eigen 
website.

Waardering bepaalt de promotie

Afhankelijk van het aantal vega opties op je menukaart, 
en dus afhankelijk van je waardering, is dit de gratis 
promotie die je ontvangt:

de menukaart bevat  
30% vegetarische of  

plantaardige gerechten  
in elke categorie

de menukaart bevat  
75% vegetarische 

gerechten, waarvan  
30% plantaardig,  
in elke categorie

de menukaart is  
100% vegetarisch en  
biedt daarnaast voor  

50% plantaardige opties  
in elke categorie

ZILVERBRONS GOUD
€ 50       jaarlijks.2022 is gratis!

website lekkervega.nl   
facebook @lekkervega   
instagram @lekkervegaNL
youtube Lekker Vega

Meld jouw 
restaurant 

aan op 
LekkerVega.nl 
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