
 

 
 

Rotterdam, 20 november 2019 - Vanaf vandaag ,tot en met 7 januari 2020, verkoopt Thalys een selectie 
van EXKi-producten in  de Thalys Welcome Bar. EXKi is een keten van kwalitatieve snelrestaurants, met 
verse en natuurlijke producten, opgericht in België. 
 
Op het menu: quiches, gemengde salades, vers sap, glutenvrije koekjes, 
chocoladerepen en verse groenten! En er is voor ieder wat wils: van 
vegetarisch tot veganistisch en zelfs lactose- en glutenvrij. 
 
 
Er zijn drie menu’s beschikbaar: 

• Voorgerecht + hoofdgerecht + drankje voor €12 

• Hoofdgerecht + dessert + drankje voor €11 

• Warme drank + dessert voor €5 
 
 

Verder zijn diverse voorgerechten (vanaf €4,20), hoofdgerechten (vanaf 
€5,70) en desserts (vanaf €2,90) verkrijgbaar. 
 
 
 
Thalys en EXKi hebben nog meer gemeenschappelijk: de twee werken allebei samen met Groenten Chef® 
Frank Fol. Hij ontwikkelt de menu’s die dagelijks in ‘Premium’ worden geserveerd. Thalys en EXKI sluiten 
perfect op elkaar aan in hun gemeenschappelijke waarden omtrent duurzame catering. Zo bieden ze 
seizoensproducten en -recepten aan die vers en biologisch zijn. Naast het feit dat ze lekker zijn, zijn de 
producten goed voor de gezondheid én voor onze planeet.  
 
Beide partners staan volledig achter het plezier van lekker en gezond eten op elk moment van de dag! 
 

Warme drank, glutenvrij koekje met citroen- en 
maanzaad, melkchocoladereep en Fair Trade praline. 

 
Menu €12: biologische groene linzensalade, erwten en 
artisjokken, brie-spinazietaart en wortelsap. 

 



 
 

 

 
OVER THALYS 

 
 
Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen  en de economieën van de vier landen waar ze actief is 
dichter bij elkaar. In 2018 mocht Thalys voor het eerst meer dan 7,5 miljoen reizigers vervoeren op één jaar 
tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze hogesnelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 u. naar Parijs. 
Thalys onderscheidt zich door haar uitzonderlijke service: ergonomisch comfort, een meertalig onthaal en 
kwaliteitsvolle catering.  
In 2008 al was Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. Sinds december 2017 biedt Thalys drie 
serviceniveaus aan: reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit Nederland vanaf € 29, “Comfort” biedt een 
eersteklaservaring zonder extra kosten, en “Premium” een uitgebreide waaier aan diensten, inclusief een 
maaltijd die aan  de zetel wordt opgediend. Thalys is sinds 2015 een volwaardige spoorwegmaatschappij, met 
SNCF en NMBS als aandeelhouders.  
 

 
   PERSCONTACTEN 

Mattias Baertsoen, Nicolas Petteau 
+ 32 2 548 06 51 (overdag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend)  
press@thalys.com 
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