
HAAL HET MEESTE UIT VANDAAG, 

WEES KLAAR VOOR MORGEN

THE MOST TRUSTED AND 
COMPLETE SELF-ORDER 
PLATFORM

Jamezz



Blijf niet achter en groei mee met de revolutie binnen de wereldwijde 
horeca. Geen wachttijden voor gasten, de oplossing voor 
personeelstekort en tot wel 30% meer omzet. 

De online omgeving wordt helemaal aangepast aan de look & feel 
van je zaak en de QR app is volledig zelf te managen via 
de backoffice.

Haal het maximale uit je onderneming en ben altijd klaar voor de 
toekomst. Gun je gasten en jezelf het gemak van Jamezz QR bestellen.

QR APP

QR APP

WIL JE WETEN HOE JAMEZZ 
JOU KAN HELPEN?

// MEER INFO

Scan de QR-code voor meer info 



2

2

$ 23,50

Beef or Veggie patty with lettuce, tomato, onion

PASTA           PIZZA           ANTI PASTI        WINES

Margarita
Gerookte kip, pesto, gedroogde tomaten en rucola,
 parmaham, mozzare�a en rucola

€ 14,50

MY ORDERDRIINKSFOODHOME

13

Margarita
Gerookte kip, pesto, gedroogde tomaten en rucola,
 parmaham, mozzare�a en rucola

€ 11,25

Margarita
Gerookte kip, pesto, gedroogde tomaten en rucola,
 parmaham, mozzare�a en rucola

€ 17,00

Margarita
Gerookte kip, pesto, gedroogde tomaten en rucola,
 parmaham, mozzare�a en rucola

€ 12,50

Margarita
Gerookte kip, pesto, gedroogde tomaten en rucola,

 parmaham, mozzare�a en rucola

€ 14,50

Pizza Margherita1

PLACE ORDER

1 White wine

€ 14,50

€ 14,50

MY ORDER € 29,00

€ 6,90

€ 2,30

R A D L E R          B I E R          S P E C I A A L  B I E R         W I T B I E R   

HERTOG JAN

Uit liefde voor bier

STELLA ARTOIS

Stella Artois is een internationale ster

JUPILER

Jupiler is het N°1 bier in België

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50
Pizza Margherita € 14,50

ADD TO ORDER

Verse bodem uit houtoven

Tomaat en mozzare�a

MY ORDERDRIINKSFOODHOME

13

PASTA            PIZZA               ANTI PASTI            WINES

Margherita
Tomaten, mozzare�a en basilicum

€ 14,50

MY ORDERDRIINKSFOODHOME

13

Pizza Napoletana
Tomaat, mozzare�a, ansjovis en kappertjes

€ 11,25

Pizza Quattro Formaggi
G�gonzola, mozzare�a, pec�ino en taleggio

€ 17,00

Pizza Salami
Tomaat, mozzare�a, salami

€ 12,50

Pizza Pepperoni
Tomaat, mozzare�a, salami piccante, pepers

€ 14,50

IN EIGEN HUISSTIJL

QR APP CONCEPT



Laat jouw maaltijden afhalen of bezorgen, zonder een 
groot deel van je inkomsten af te staan aan een duur 
bezorgplatform. 

Met Jamezz heb je binnen 24 uur een complete, betrouw-
bare en persoonlijke bezorg & afhaal webshop, geheel in 
eigen huisstijl. Geheel naar eigen wensen.

AFHAAL & BEZORG WEBSHOP

AFHAAL &
BEZORG WEBSHOP

WIL JE WETEN HOE JAMEZZ 
JOU KAN HELPEN?

// MEER INFO

Scan de QR-code voor meer info 



IN EIGEN HUISSTIJL

AFHAAL & BEZORG WEBSHOP CONCEPT



BESTELZUIL

Een bestelzuil is ideaal als extra verkooppunt, zonder personeel. 
Het biedt een nieuwe gastbeleving, versnelt het verkoopproces en 
zorgt voor een zeer efficiënte personeelsbezetting.

Bij Jamezz kijken we naar de doelen van jouw onderneming. We 
adviseren welke bestelzuil het beste bij je past. Zo heb je een 
wandmodel, een enkelzijdig model of een dubbelzijdig model.

BESTELZUIL

WIL JE WETEN HOE JAMEZZ 
JOU KAN HELPEN?

// MEER INFO

Scan de QR-code voor meer info 

Sappen

Broodjes

HOME

10,75

Broodjes

€22,50

Bekijk

bestelling

Croissant

Heerlijk verse croissant uit onze oven

2,50

Broodje gezond

Pistoletje met ham, kaas een gekookt 

eitje en komkommer

4,50

Pain au chocolat

Knapperig bladerdeeg broodje gevuld 

met chocolade

2,50

Croque monsieur

Super verse tosti met ham en smelt 

kaas

4,50

Pain

Vers gebakken stokbrood, elke dag 

rechtstreeks uit onze oven

4,50

Koffie



Take 
away

Eat in

IN EIGEN HUISSTIJL

BESTELZUIL CONCEPT

10,75

Diavola

Gerookte zalm, olijven, rode ui, 
kappertjes en rode ui

Pizza prosciutto

Gerookte kip, pesto, gedroogde 
tomaten en rucola

Pizza vega

Olijven, rode ui, kappertjes en rode 
ui, mozzare�a en rucola

Pizza seizonale

Gerookte zalm, olijven, rode ui, 
kappertjes en rode ui

Handcrafted Pizzás

PIZZA

Margarita              

Gerookte kip, pesto, gedroogde 
tomaten en rucola, parmaham, 
mozzare�a en rucola

14,00 16,00

14,00 16,00

Wines

HOME

Pasta

Pizza

Anti Pasti

€18,35

My
Order

Wines

HOME

Pasta

Pizze

Anti Pasti

Bieren
Onze �electie �ri�e �ieren

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

€32,35

Bekijk

bestelling

6

TOTAL            €34,50

3

Back to

ordering

Checkout

Pizze Margarita

Gerookte kip, pesto, gedroogde 
tomaten en rucola

White wine

Carpaccio di Manzo 2

4



TABLET

Met de Jamezz tablet overhandig je jouw gasten net een 
stukje extra beleving in plaats van de traditionele 
menukaart. 

De Jamezz tablet wordt veel ingezet voor all-you-can-eat 
concepten, maar ook als aanvulling op het QR bestellen. 
Op deze manier kan elke gast gebruik maken van jouw 
online omgeving.

TABLET

WIL JE WETEN HOE JAMEZZ 
JOU KAN HELPEN?

// MEER INFO

Scan de QR-code voor meer info 



HIER OPETEN MEENEMEN

Sappen

Broodjes

HOME

10,75

€22,50

Bekijk

bestelling

Croissant

Heerlijk verse croissant uit onze oven

2,50

Broodje gezond

Pistoletje met ham, kaas een gekookt 

eitje en komkommer

4,50

Pain au chocolat

Knapperig bladerdeeg broodje gevuld 

met chocolade

2,50

Croque monsieur

Super verse tosti met ham en smelt 

kaas

4,50

Pain

Vers gebakken stokbrood, elke dag 

rechtstreeks uit onze oven

4,50

Koffie

Broodjes

HOME

Koffie
Frisdank

Pizza

Pasta

Bieren
Onze �electie �ri�e �ieren

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

Speciaal bier

tripel extra

4,50

€32,35

Bekijk

bestelling

6

TOTAAL            €22,50

3

Verder met

bestellen

Afrekenen

2

2
Broodje gezond

Pistoletje met ham, kaas een 

gekookt eitje en komkommer

Croissant

Vers geperste juice

IN EIGEN HUISSTIJL

TABLET CONCEPT



BACKOFFICE & KEUKENSCHERM

De Jamezz backoffice en het keukenscherm draaien volledig op het web. 
Hierdoor voer je gemakkelijk wijzigingen door vanaf verschillende apparaten. 

Pas onder andere producten aan, bekijk inkomende orders en verander 
de layout vanaf iedere device. 

Via het online Jamezz keukenscherm is het zelfs mogelijk om gasten via SMS op 
de hoogte te brengen zodra de bestelling gereed is! 



INTEGRATIES

Aansluitend op onze visie om het digitale verlengstuk 
van de horeca te zijn, willen we dat iedereen gebruik kan 
maken van Jamezz. 

KOPPEL MET JOUW KASSASYSTEEM

Jamezz wil het bestellen zo eenvoudig mogelijk maken 
voor zowel de gast als de horecagelegenheid. Een 
koppeling met jouw kassasysteem helpt daarbij. Neem 
contact op voor meer informatie!



QR ACCESSOIRES

PVC PASJES
€2 per stuk
50mm * 50mm * 4mm

PLEXIGLAS PLAATJES
€4,50 per stuk
70mm * 150mm * 2mm

STICKER MET NFC
€3,50 per stuk
70mm * 135mm

IN EIGEN HUISSTIJL

MAATWERK
Op aanvraag



SAMSUNG GALAXY TAB
10.1” / 124mm * 210mm * 8mmTABLET HOESJE MET LOGO

124mm * 210mm * 8mmTABLET STANDAARD

TABLET ACCESSOIRES



Toen we Jamezz leerden kennen, ging er letterlijk een nieuwe wereld voor ons open. 
Een budget-vriendelijke tool die sierde in zijn eenvoud, maar vooral uitblonk in efficiëntie.

Vandaag plaatst 90% van onze fans zijn order via Jamezz. 
Onze personeelskosten daalde bijgevolg met 20%, onze omzet steeg en de klantentevredenheid kent 
sindsdien een ongekende hoogte.

Achteraf gezien is dit het beste wat ons als bedrijf kon overkomen!  

RECENSIES

DE LINDENHOF

Jamezz en het team staan niet stil. Er wordt continu geïnnoveerd en maandelijks 
duiken er nieuwe gadgets en functionaliteiten op. 

Jamezz is een jonge, flexibele onderneming die in staat is om binnen no-time gigantisch op te schalen.
Grand Café De Lindenhof raadt daarom Jamezz ten zeerste aan, aan elke innovatieve 
horeca onderneming. 

5 uit 5 sterren! 



Toen ook Apenheul geconfronteerd werd met Corona en alle bijbehorende maatregelen, bleek ook 
vanuit veiligheidsoogpunt Jamezz een schot in de roos. 

De look & feel van de webshop is eenvoudig naar eigen smaak en huisstijl in te richten. 
De backoffice is overzichtelijk en makkelijk in gebruik. 

Voor Apenheul is Jamezz een succesvolle innovatie gebleken die zeker komende jaren 
nog verder uitgebouwd zal worden.

BLIJDORP

Jamezz bleek de ideale partner te zijn. Binnen een week stond het systeem live en was het 
helemaal volgens onze huisstijl ingericht. 

Niet alleen voor onze gasten is het systeem van meerwaarde, ook de backoffice werkt erg goed. 
We kunnen heel gemakkelijk zelf alles aanpassen naar onze wensen. 

Een fijn systeem om mee te werken.

DE APENHEUL

RECENSIES



ENTERPRISE

Veel van onze klanten zien de eindeloze mogelijkheden van Jamezz en willen alles eruit halen wat haalbaar 
is. Met Jamezz Enterprise bieden wij een samenwerking aan voor de lange termijn. Overwin je uitdagingen 
en bereik samen doelen en ambities. 

Ontwikkel een op maat gemaakt ontwerp met eigen animaties en visuals.

Haal het maximale uit mogelijke combinaties door ons mee te laten denken in het optimaliseren van  
de customer journey. 

Laat Jamezz je helpen bij het uitrollen van self-order technologie op corporate niveau.

Wij denken mee en adviseren in het creëren van de beste upsell & cross-sell technieken 
voor ieder bedrijf. 

Ontwikkel een volledig digitaal ecosysteem tussen website, webshop, verschillende applicaties, de  
kassa en sociale media. 

Ontvang personeelstraining over de combinatie van online en offline service. Daarnaast  
leveren wij een uitgebreide rapportage om gegevens te gebruiken als leermiddel voor het 
optimaliseren van jouw bedrijf.



Wij werken vanuit joúw doelen en uitdagingen. Jamezz moet een verlengstuk zijn van jouw onderne-
ming en volledig passen binnen het concept waar je zoveel tijd en aandacht aan hebt besteed. 

Daarom willen wij graag samen met je overleggen welke inzet van Jamezz het beste past, zodat we 
ook echt bereiken wat je in gedachten had, of zelfs beter. Omdat Jamezz een onderdeel van jouw 
bedrijf wordt, zorgen we ervoor dat je ook volledig zelfstandig uit de voeten kunt. 

TRAINING & ONDERSTEUNING

We bereiken dit niet alleen door het ontwikkelen van betrouwbare en eenvoudige software, maar 
ook door training en ondersteuning te geven. Zelfs wanneer je al een tijdje onderweg bent, kun je 
altijd bij ons terecht en houden we je graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

KLANT WORDEN

GET IN TOUCH GET CONNECTED GET GOING!



ONZE KLANTEN

      // Blijdorp // Autogrill  // Hotels van Oranje            // Van Asch Horeca  // Roompot  

      // Beekse Bergen  // Shell // Anne & Max // Moeke        // Apenheul

     // Wok to Go  // K.O. Company // Westcord // Mainstage / Brabanthallen   // No Rules      

“OVER 1500 SMILING OWNERS WORLDWIDE AND COUNTING”



ONZE KLANTEN

      // Aviodrome // ADO Den Haag // O’Learys // Van der Valk   // Teuchters 

     // Theater Carré               // Dierenpark Amersfoort // Zest // Ramada Hotels       // Cosmo

    // Grand Hotel Zermatterhof    // EuroParcs // Van Horne Esso // Q-Music Beach     // Jumbo     

“OVER 1500 SMILING OWNERS WORLDWIDE AND COUNTING”



ONZE KLANTEN

      // Europarcs  //  FC Groningen 

“OVER 1500 SMILING OWNERS WORLDWIDE AND COUNTING”

 // Topgolf



Jamezz

// info@jamezz.nl       // +31  85 301 3000


