MAALTIJDSERVICE
THUIS

Zorgplein Maaswaarden levert ook
maatwerk op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
Wilt u hier meer over weten!

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Restaurant de Waard is onderdeel
van Zorgplein Maaswaarden Culinair.
Wij bieden kwaliteitsproducten van
hoog niveau voor een betaalbare prijs
voor iedereen.

Bezorging en keuze

Betaling

De maaltijden worden, - afhankelijk van
de aantal bestelde maaltijden, op
maandag, woensdag en vrijdag gekoeld
aan huis geleverd.

Maandelijks ontvangt u van ons een
factuur welke middels een
incassomachtiging van uw bankrekening
wordt afgeschreven.

Maaltijdservice thuis

U bestelt de
maaltijden middels
een formulier dat u
van de maaltijdbezorger ontvangt.
De keer erop geeft
u het ingevulde formulier weer mee.

Tegemoetkoming kosten

Zorgplein Maaswaarden levert, in het
Land van Heusden en Altena, een
nieuwe lijn aan kant-en-klare koelverse maaltijden bij u thuis aan de
deur. De verpakking, die bestaat uit
een 2-vaks of 3-vaks indeling, kan
opgewarmd worden in de magnetron.
Het assortiment verschilt van culinaire
wereldgerechten tot traditionele
Hollandse maaltijden, waarbij er ook
voor de vegetariër keuze is. U heeft
ruime keuze uit verschillende soepen,
maaltijden en nagerechten.

Digitaal bestellen behoort ook tot de
mogelijkheden.
receptie@maaswaarden.nl

Gasten
Hebt u één of meerdere gasten dan kunt
u ook voor hen een maaltijd bestellen.

Afmelden
Mocht u een maaltijd willen annuleren
dan kunt u dit kosteloos drie dagen van
tevoren te doen. Bij niet tijdig afmelden
worden de kosten in rekening gebracht.

Prijzen
Complete 3-gangen maaltijd
Soep
Hoofdgerecht
Nagerecht

€
€
€
€

8,00
1,05
6,50
1,05

U kunt u bij het zorgloket van uw
gemeente informeren of u in aanmerking
voor een financiële tegemoetkoming

Restaurant de Waard
Locatie Wijkestein beschikt over een
gezellig en sfeervol restaurant waar u
voor een redelijke prijs van een heerlijke
maaltijd kunt genieten.
Informeer geheel vrijblijvend ook naar
onze mogelijkheden op het gebied van:
 Feestarrangementen
 Vergaderarrangementen
 High tea’s
 Condoleances
Telefoon: 0416-698400

