“Wij koken elke dag op ambachtelijke wijze heerlijke verse en
gezonde maaltijden. Deze worden bereid met de beste ingrediënten
uit het seizoen; waar mogelijk uit eigen streek.
Hoewel de klassieke Franse keuken als onze vertrouwde basis dient,
bieden we u smakelijke variatie: van oer-Hollandse pot tot
traditionele Franse, Italiaanse en Oosterse gerechten; u vindt het
allemaal terug op onze menukaart. Geen poeders of zakjes, maar
liever onze eerlijke zelfgemaakte soepen en sauzen.

Verse, gezonde &
betaalbare maaltijden,
lekker bij u thuis bezorgd!

Wij maken de lekkerste en gezondste maaltijden door puur
te koken. U krijgt bij ons 200 gram verse groente per maaltijd, en we
werken het liefst met eerlijk vlees en zelfgemaakte kalfsfond als
jus. Voor kleinere eters serveren we halve porties. Er kan zoutarm
worden gekookt en bij ondervoeding kan er rekening worden
gehouden met een eiwitrijk dieet.
Elke dag weer doen wij ons uiterste best om uw maaltijd zo lekker
mogelijk te maken, want de warme maaltijd hoort een hoogtepunt
te zijn van uw dag!”

INTRODUCTIE
AANBIEDING
Om u kennis te laten maken met
onze heerlijke maaltijden, krijgt
u een portie vers gebakken
pannenkoeken of een fles wijn
helemaal gratis!
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Eigenaar Samen Thuis Maaltijd

Bel ons op 026 840 65 80 of ga
info@samenthuismaaltijd.nl
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Mobiel 06 28 52 15 55

naar samenthuismaaltijd.nl!

Stel uw eigen maaltijd samen:
U kunt uw eigen maaltijd elke dag
weer samenstellen uit de twee
aangeboden menu’s voor die dag.
Met ons weekmenu kunt u voor de
hele week heerlijke maaltijden
bestellen, wanneer u dat wilt.
Bezorgmomenten:
Omdat wij onze maaltijden vers
koken en er niets aan toevoegen,
zijn onze huisgemaakte maaltijden
ongeveer 3 dagen houdbaar.
Daarom bezorgen we op maandag,
woensdag en vrijdag.
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Betalingsmogelijkheden:
U betaalt bij ons pas aan het
einde van de maand.
Indien gewenst kan dit via
automatische incasso verlopen.

SAMEN THUIS betekent meer dan alleen maaltijden.
Wij kunnen u met tal van andere zaken helpen, waardoor u langer en
beter zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
Zo helpen we u graag met de huishouding, een klusje in of rond het huis
en zelfs met uw administratie. Ook kunnen we de boodschappen,
de was of een kapper voor u verzorgen.
Alles om het u thuis een beetje makkelijker te maken!
www.samenthuismaaltijd.nl

