
 
 

Vernieuwde catering Thalys 

Menu’s krijgen Scandinavisch tintje 

Vanaf vandaag gaat Thalys nauw samenwerken met de bekende Zweedse chef Christer Elfving voor een 

nieuw cateringaanbod aan boord. Het nieuwe menu krijgt een Scandinavisch tintje door lokale producten te 

combineren met de Scandinavische keuken. De bekende Zweedse chef werkt samen met Thalys traiteurs om 

nieuwe gerechten te creëren, die volledig passen binnen de ambities van Thalys op het gebied van 

duurzaamheid en originaliteit.  

Duurzaam en biologisch 

Thalys komt met het vernieuwde cateringaanbod tegemoet aan twee grote ambities, namelijk blijven innoveren op het 

gebied van service en dienstverlening, als ook de wens om duurzame producten te leveren. De menu’s worden 

daarom grotendeels samengesteld met verse bio- en seizoensproducten, afkomstig uit de landen die Thalys 

doorkruist. Bovendien is het de bedoeling om zoveel mogelijk gecertificeerde duurzame vis te serveren en ook het 

gebruik van rood vlees te beperken.  

De Scandinavische keuken: combinatie van natuurlijke smaak en originaliteit 

De mix van lokale producten (afkomstig uit de Thalys-landen) en de Scandinavische keuken is verrassend. Het gaat 

hier om een eigentijdse, originele en soms echt gedurfde keuken, die de natuurlijke smaak van verse producten naar 

voren laat komen. Daarnaast is deze keuken ook aangepast aan de logistieke beperkingen van Thalys, omdat er veel 

rauwe en gemarineerde producten worden gebruikt, die koud geserveerd kunnen worden. 

Om deze vernieuwing in de menu’s door te voeren gaat Thalys samenwerken met Christer Elfving. Zijn restaurant 

Absoluut Zweeds in Antwerpen en talrijke kookboeken maken Elfving erg bekend bij fijnproevers wereldwijd. Chef 

Christer Elfving stelt zijn talent nu dus ter beschikking van de Thalys-reizigers, voor wie hij originele recepten creëert, 

met veel aandacht voor een gezonde keuken, rauwkost, vergeten groenten en geurige kruiden. 

Vanaf 30 september worden de gerechten voortaan ‘s middags en ‘s avonds geserveerd aan boord van Thalys, 

uitsluitend in Comfort 1 (maaltijd inbegrepen in de ticketprijs vanaf €65 naar Parijs, €49 naar Amsterdam en €35 naar 

Keulen). 

Ontdek de samenwerking tussen Thalys en chef Christer Elfving in dit filmpje. 

                   

Persbericht – Nieuwe catering 

Brussel, 30 september 2015 

https://youtu.be/gEztMwsLypg


 

 

Over Thalys 
 

Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet 

enkel Brussel met Parijs verbindt in 1u22, maar 

ook met Keulen en Amsterdam in 1u47 en 

1u50. Sinds 2011 rijdt Thalys ook naar de drie 

Duitse steden Düsseldorf, Duisburg en Essen, 

en naar Dortmund vanaf december 2015. Sinds 

12 april 2014 verbindt Thalys ook Rijsel met 

Amsterdam. 

 

Thalys is lid van Railteam, een 

samenwerkingsverband tussen de belangrijkste 

Europese hogesnelheidsoperatoren; van de 

CER (Community of European Railway and 

Infrastucture Companies) en de UIC (Union 

Internationale des Chemins de Fer). 

 
 

 

Al sinds haar ontstaan in 1996 is Thalys de enige multiculturele speler die de uitdagingen van het internationale 

treinverkeer aan hoge snelheid kon waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt zowel op commercieel (Thalys heeft 

100 miljoen reizigers vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan boord en sinds 2009 maakt Thalys 

gebruik van het treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te opereren en de reizigers nog beter te dienen, 

is Thalys op 1 april 2015 een volwaardige spoorwegonderneming geworden. 

 

Thalys kon dankzij haar innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde 

referentie is geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en 

warm onthaal, kwaliteitsvolle catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe 

technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 

augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de 

lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  

 

Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van 

diensten. Deze kaart is toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 

 

 http://twitter.com/thalys_nl      http://instagram.com/thalys  

 

Perscontacten 

Thalys       Whyte Corporate Affairs 

Bérengère Vuathier      Wim Lefebure 

+32 2 504 05 98                                                                    +32 2 738 06 37 

pers@thalys.com                                              wl@whyte.be  
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