Strandpaviljoen Zuid
Het gras is altijd groener bij Zuid
Als u op een mooie dag bij ons een drankje of een hapje komt doen kunt u lekker ontspannen. Terwijl u lekker
aan het relaxen bent zorgen wij ervoor dat we zo milieuvriendelijk kunnen produceren. Dat moet natuurlijk
niet ten koste gaan van uw comfort, dus wij zorgen er voor met kleine dingen dat er grote veranderingen worden toegepast.
Hiervoor hebben wij nu het Green Key- certificaat ontvangen.
Zo heeft ons paviljoen:
•
Spaar en led verlichting
•
Opgetrokken uit duurzame materialen
•
Terrassen van FSC- gecertificeerd hout (duurzaamheid klasse 1)
•
Sanitaire ruimtes met auto-stop kranen, hygiënische en energie zuinige luchtdrogers en verantwoord
wc -papier met een FSC-keurmerk.
De keuken beschik over:
•
Hygiënische naadloze werkbanken, veiligheidshalve afgerond en geplaatst met het oog op snelle en
grondige reiniging
•
Een supermodern afzuigsysteem met een efficiënte koeling
•
Moderne energiezuinige oven
•
Een koeling die beschikt over klasse A zuinigheid
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de strandbranche. Met dit keurmerk kunt u zien dat wij er alles aan doen om zo milieuvriendelijk te produceren. Daarmee gaan we net een
stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
Het certificaat kent drie niveaus: brons, zilver en goud. Hoe meer milieumaatregelen wij invoeren, hoe hoger
het ‘milieuvriendelijke’ niveau. Wij kunnen met trots melden dat wij in bezit zijn van de bronzen Green Key.
In de praktijk
Een belangrijk onderdeel van de Green Key certificaat is dat u, als onze gast, geen hinder ondervindt aan de
duurzame acties die wij ondernemen. En nee, er wordt ook niet van u verwacht dat u tijdens uw bezoek continu rekening houdt met natuur en milieu. In tegendeel: u zult wellicht nog meer van uw bezoek genieten met
het idee in uw achterhoofd dat u op een milieuvriendelijke manier bezig bent. Wij hebben een goede balans
gevonden tussen ondernemen en comfort.
Onze menukaart bestaat grotendeels uit biologische producten en streekproducten. Het doel daarvan is te zorgen dat producten die wij gebruiken geen lange afstanden hoeven te maken, zodat er minder CO2 uitstoot is.
Ook zijn al onze wijnen biologisch en alle thee onze heeft een fair-trade-keurmerk. Onze warme chocomel is
van Tony Chocolony, die staan voor biologisch, slaafvrij en 100% natuurlijk. Het servies is verantwoord gebakken. Het is maar 1 keer gebakken in plaats 3 keer wat bij normaal servies gebeurt. Dat zorgt er ook weer voor
dat er wel 79% minder koolstof wordt uitgestoten. Ook zijn de servetten en bestek hoesjes verantwoord met
een FSC-keurmerk. Dat houdt in dat de grondstoffen voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde
bossen. De pulp van andere papiersoorten is vaak afkomstig van verschillende bronnen.

Zuid maakt nu gebruik van de groene sleutel,
daardoor zijn we een stuk liever voor moeder Aarde.

