DE MAKKELIJKE MAALTIJD
VAN HET

BUFFETTENPALEIS

Dagvers
Ambachtelijk bereid
Pure ingrediënten
Tel: 072-5340834
info@buffettenpaleis.nl

DE MAKKELIJKE MAALTIJD
Graag willen wij u laten kennismaken met onze maaltijdservice.
Wij zijn nu alweer 25 jaar een vertrouwd adres in
Castricum,Akersloot,Limmen, Alkmaar, Heiloo, Egmond,
Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest

Waar ligt onze onderscheidende kracht?
• Al onze maaltijden worden met liefde en zorg samengesteld.
• Ons doel is om met onze maaltijd een “geniet-momentje”
voor de klant te creëren.
• Dagelijks wisselende menu's (ook vleesloos).
• De menu's kunnen door de klant worden aangepast naar
eigen behoefte/smaak (maatwerk).
• Wij werken nauw samen met de klanten zelf of hun
familie/begeleiders, om een optimale verzorging te realiseren.
• Wij nemen de tijd voor onze klanten en zijn ons sterk bewust
van het maatschappelijke aspect van ons werk.
• Wij zijn in het bezit van een certificaat Veilig Voedsel
Steeds meer particulieren en zorginstellingen hebben in de afgelopen
jaren hun weg naar ons gevonden, dankzij deze persoonlijke aanpak.

Vraag ook naar onze boodschappenservice

Verwarmen van de maaltijden:
Magnetron op 650 à 700 Watt:
maaltijd 4 minuten
soep 2 minuten
Oven op 140 ° C:
maaltijd 20 minuten
soep 5 minuten
Au Bain Marie (koekepan met heet water)
maaltijd 10 minuten
Stamppotten mogen iets langer worden opgewarmd.

Wij bezorgen op de volgende dagen:
Maandag
Woensdag
Vrijdag

( maaltijden voor maandag en dinsdag )
( maaltijden voor woensdag en donderdag )
( maaltijden voor vrijdag en het weekend )
De maaltijden worden bezorgd tussen
08.00 uur en 13.00 uur .
Houdbaarheid:

De maaltijden zijn vers bereid en kunnen nog ca. 3 dagen
in de koelkast worden bewaard,
in de vriezer ca. 3 maanden.
Let op het etiket van uw maaltijd.

Prijzen vanaf juli 2022
Hoe meer u per keer/week afneemt, hoe goedkoper de maaltijd wordt.

Normale portie los

€ 9,25

Bij afname van 4 maaltijden per week

€ 8,50

Bij afname van 6 of meer maaltijden per week

€ 8,00

Bij afname van 2 maaltijden per keer

€ 8,50

Bij afname van 4 maaltijden per keer

€ 8,00

Bij afname van 6 of meer maaltijden per keer

€ 7,50

Korting kleine portie

€ 0,25

Toeslag grote portie

€ 1,00

Toeslag extra groenten/vlees

€ 1,65

Soepjes*

€ 1,75

Toetjes*

€ 1,15

Salades/appelcompote/stoofperen*

€ 1,80

Vraag ook naar onze speciale prijzen voor verzorgingshuizen,
aanleunwoningen & woon- en leefgemeenschappen.

Meerdere klanten in een straat of bent u lid van een thuiszorgorganisatie?
Ook dat kan korting opleveren.

