DAGENS MENU TIL DØREN

Har De spørgsmål? - så ring 33 31 11 11

Til Dem der er visiteret
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gourmetretter. Herudover kan De vælge en forret eller en dessert.

i mere end 40 år. Derfor kender vi situationen,

med persillesovs.

Gourmetretter er til når De skal have gæster eller bare vil
forkæle Dem selv lidt ekstra. I en gourmetret bruger vi eksklusive
råvarer som krebsehaler og unghanebryst

kommer til at køre, og at maden er rigtig god.

Vores service tager udgangspunkt i, at De helst

selv ville lave maden, som De altid har gjort. Derfor

er vores mål, at De oplever, at vores mad minder

hvis De har særlige behov.

muligheder og valgfriheder, vi giver Dem – også

I denne brochure kan De læse mere om de mange

         

det liv, De plejer. Vores motto er ’Din ret’.

Vores kunder, der har runde fødselsdage,
    

f.eks. citronfromage lavet fra bunden.

energidrik. I kan også vælge dagens dessert som mellemmåltid

 

Mellemmåltider kan De vælge at bestille, så De har lidt godt i

vores yderste for, at De kan fortsætte med at leve

meget om den mad, De altid har fået. Vi vil gøre

Favoritretter

formoder, at lige nu har De blot et ønske: at det hele

        

De kan hver dag vælge mellem 2 hovedretter, 1 favoritret og 2

Vi har leveret mad til hjemmeboende pensionister

hvor man netop har været igennem visitation. Vi

Der skal være noget at vælge imellem

Kære pensionist
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Ring til os for vejledning på telefon 33 31 11 11 hvis De har specielle behov.

og det samtidig er indbydende og velsmagende.

velsmagende mad, hvor vi tilpasser konsistensen, så De nemt kan spise det,

Til Dem, der har svært ved at tygge eller synke serverer vi

et lavt sukkerindhold.

tilbyder vi alle former for fedtfattig eller kolesterolfattig mad, som samtidig har

Til Dem, der har en hjertekarsygdom eller for højt kolesteroltal

portionsstørrelser.

           !     

Til Dem, der har diabetes kan vi tilpasse en menu til Dem. Vi laver særlige



   

Det vil sige, at den har samme mængde kød, som en normal portion,

Til Dem som mangler appetit tilbyder vi vores små energitætte portioner.

Har De særlige behov?
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Dem om, hvilken type mad De skal vælge, i hvor store portioner og
hvordan De kan sammensætte en menu, der passer til Deres ønsker
og behov. Vi hjælper også gerne med spørgsmål omkring levering eller

Det er chauffører fra Din Private Kok, der kører maden ud til Dem.

Chaufføren er så vidt muligt den samme person, og chaufføren hjælper

gerne med at tage folien af bakken eller sætte maden i køleskabet.

menukortene den første uge i hver måned – og tager dem med tilbage til os.

Lørdag: 8.00 – 14.00

Fredag: 8.00 – 15.00

Mandag til torsdag: 8.00 – 15.30

Vi har åbent:

Vi sidder klar til at hjælpe Dem og vi glæder os til at tale med Dem.

     

" 

De er altid velkommen til at ringe til os på telefon 33 31 11 11.

Hver måned får De et menukort så De kan se, hvad De kan vælge

Menukort

I vores kundeservice sidder faguddannet personale klar til at råde

Chauffører

tilberedning af maden.

Har De spørgsmål?

Det praktiske
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Ring 33 31 11 11 og prøv os gratis

Til Dem som bare vil gøre
livet lidt lettere
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smagt hos børn og børnebørn, begyndt at tiltale Dem? Eller vil De

køkkenet og lave mad?

dampet laks med grøntsager, krebsehaler og chilisauce.

Udover de mange forskellige måltider kan De også få forretter,

hjemmelavet.

Bestil måltidet for udvalgte dage eller for en længere periode.

Vores kunder, der har runde fødselsdage,
    

tilpasser vi selvfølgelig måltidet til Dem.

Har De specielle behov som højt kolesteroltal eller lav appetit,

desserter, salater og meget meget mere.

De forkæle Dem selv, tilbyder vi gourmetmåltider i form af f.eks.

sundt og nærende måltid. Et måltid der er så godt, som var det

$ 

     #   

Chili Con Carne, til mere klassiske retter som hakkebøf med brun

Din Private Kok’s udvalg er stort. Vi har alt fra moderne mad, f.eks.

Med næsten 40 års erfaring ved vi, hvordan man tilbereder et lækkert,

gange om ugen eller hvis De skal have gæster.

Din Private Kok kommer gerne med maden til Dem hver dag, blot et par

Er De mest til de klassiske retter? Er de moderne retter, De har

Vil De hellere bruge tid på familie, venner og fritidsaktiviteter frem for at stå i

forkæle Dem selv med et gourmetmåltid?

De kan få det, som De vil have det

Livet - lidt lettere
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Ring 33 31 11 11 eller bestil på www.dinprivatekok.dk

Så prøv os gratis og se om vi kan gøre Deres liv lidt lettere.

ønsker det.

gæstemenu. Vi kommer endda med kagen til kaffen, hvis De

med en forret og en dessert, kan De nemt servere en lækker

gourmetmåltider er gode til festlige lejligheder og kombineret

%  &  '       ! 

være uoverskuelig …

Jeg kan godt lide at have gæster, men synes madlavningen kan

Når De skal have gæster
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DAGENS MENU TIL DØREN

Din Private Kok
Staldgade 22
1699 København V
 33 31 11 11
Fax 33 31 11 76
E-mail kundeservice@dinprivatekok.dk
www.dinprivatekok.dk

