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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

Onze maaltijden worden bereid met verse ingrediënten.
Wij koken standaard zout- en vetarm, maar kunnen verder met elk

dieet rekening houden. 

Alle maaltijden worden naar eigen recept in onze keuken bereid.
Daardoor hebben de maaltijden nog de authentieke smaak van

 “zelf gekookt”. Ook geeft ons dit de mogelijkheid,
om met de individuele wensen van onze klanten rekening te houden

(b.v.b. sterk of licht gekruid).

Steeds meer particulieren en zorginstellingen hebben in de afgelopen
jaren hun weg naar ons gevonden, dankzij deze persoonlijke aanpak.

      
     



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

Stamppotten mogen iets langer worden opgewarmd.

Wij bezorgen op de volgende dagen:

Maandag  ( maaltijden voor maandag en dinsdag )
Woensdag   ( maaltijden voor woensdag en donderdag )
Vrijdag     ( 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 2021

Hoe meer u per keer/week afneemt, hoe goedkoper de maaltijd wordt.

Normale portie los € 8,25

Bij afname van 4 maaltijden per week € 7,75

Bij afname van  6 of meer maaltijden per week € 7,50

Bij afname van 2 maaltijden per keer € 7,75

Bij afname van 4 maaltijden per keer € 7,25

Bij afname van 6 of meer maaltijden per keer € 6,75

Toeslag grote portie € 1,15

Toeslag extra groenten/vlees € 1,65

Soepjes* € 1,65

Toetjes* € 1,15

Salades/appelcompote/stoofperen* € 1,80

Hoe werkt het voortaan met “meerdere klanten op 1 adres” ?
Werft u een buurvrouw/-man, om maaltijden bij ons af te nemen,

ontvangt u allebei nog eens 10% korting op boven genoemde prijzen.

* alleen in combinatie met een hoofdgerecht

      
     

   


