Din Private Kok
Vi har mange års erfaring
i at lave gode måltider af sæsonens friske råvarer. Og vi brænder
for at lave mad, der både er ernæringsrigtig og varieret. Hos os har
du de bedste muligheder for at sammensætte en god og velsmagende menu hver dag.

Mad og muligheder...
• Du kan vælge mellem flere hovedretter, livretter og gourmetretter
hver dag. Derudover kan du vælge en forret eller en dessert.
• Du kan vælge at bestille et mellemmåltid, så du har lidt godt i løbet af
eftermiddagen, frisk frugt, muffins eller energidrik.
• Du kan vælge morgenmadspakke eller øllebrød med fløde.
• Du kan vælge smørrebrød eller lun ret.

Service...

• Vi leverer maden mandag, onsdag og fredag.
• Maden bringes ud af vores proffesionelle chauffører. De giver os
besked hvis du ikke er hjemme, hvorefter vi informerer hjemmeplejen.
• Du bestemmer selv hvor meget du bestiller.
• I kundeservice sidder faguddannet personale klar til at modtage bestillinger samt vejlede om muligheder, ernæring, kosttyper osv.

Har du særlige behov?
Vi kan tilberede alle former for mad under hensyn til de fleste sygdomme, f.eks. diabetes, hjerte-karsygdomme, eller hvis du har svært ved
at tygge og synke.

Mangler appetitten?
Så prøv vores lille energitætte portion
Vi laver små portioner af alle vores hovedretter. Den lille portion
er energitæt, det vil sige, at den har samme mængde kød, som
en normal portion, men mindre kartofler, grøntsager og sauce. Til
gengæld har vi tilsat ekstra piskefløde og smør.

Pris...

• Hovedret				

44,00 kr

• Forret eller dessert		

10,00 kr

• 1½ portion til ægtepar		

76,00 kr

Ring til os
Du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 33 31 11 11.
Vi sidder klar til at besvare spørgsmål og fortælle mere om ordningen. Hvis du ønsker yderligere informationer, sender vi også
gerne det til dig.
Vi har åbent:
Mandag til torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 15.00
Lørdag: 8.00 – 14.00
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