Maaltijdvoorziening

Kunt of wilt u (tijdelijk) uw warme maaltijd niet zelf bereiden? Dan zijn er goede alternatieven. In de winkel zijn veel
producten al gewassen en gesneden te koop, zodat de voorbereiding van de maaltijd makkelijker is. Nog makkelijker zijn de kant-en-klaar maaltijden. Die hoeft u alleen nog maar op te warmen. Bij de slager, de groenteboer en de
supermarkt zijn deze producten te koop.
Hieronder staat een overzicht van bedrijven die kant-en-klaarmaaltijden bij u thuis afleveren. Het gaat om vriesverse
maaltijden (lang houdbaar), koelversmaaltijden (een aantal dagen houdbaar in de koelkast) en maaltijden die warm bij
u thuis worden bezorgd.

Apetito

Maaltijdservice.nl

telefoon (0800) 02 32 975

telefoon (0900) 55 00 025

internet

www.apetito.nl

internet

www.maaltijdservice.nl

email

info@apetito.nl

email

vraag@maaltijdservice.nl

Mogelijkheden:

Mogelijkheden:

•

Vriesverse maaltijden

•

Koelverse maaltijden

- Minimaal zeven maaltijden bestellen

•

Vriesverse maaltijden

- Eén week levertijd

- Vóór 12.00 uur besteld, volgende ochtend bezorgd

- Alle diëten mogelijk

- € 3,95 bezorgkosten

- Ook gemalen voedsel

- Minimaal vier maaltijden afnemen

•      In de gemeente Renkum is de warme

- Kan ook gluten- of lactosevrij

        maaltijdservice nog niet beschikbaar.

- 75 menu’s
- Bestellen per telefoon of via internet

Catering De Gasterije
telefoon (026) 333 23 57

Maaltijdservice Heijmans

internet

www.degasterije.nl/maaltijdservice

telefoon (06) 83 69 24 63

email

info@degasterije.nl

internet

www.maaltijdserviceheijmans.nl

Mogelijkheden:

email

reneheij@live.nl

•

Warme maaltijd

Mogelijkheden:

- Van maandag tot en met vrijdag

•

- Elke dag twee menu’s om uit te kiezen
•

Warme maaltijd
- Dagelijks tussen 11.30 en 13.00 uur

Koelverse maaltijden

thuisbezorgd of tussen 17.30 en 18.30 uur

- Voor in het weekend
Maaltijdzorg
Lekker Thuis Maaltijdservice

telefoon (0485) 33 52 15

telefoon (0165) 38 33 55

internet

internet

www.lekker-thuis.nl

email

webformulier op internet

http://www.maaltijdzorg.nl/webshopmaaltijd-zorg

email

maaltijdzorg@adgroep.nl

Mogelijkheden:

Mogelijkheden:

•

•

Vriesverse maaltijden

Vriesverse maaltijden

- 50 menu’s

- 159 maaltijden

- Eén keer per drie keer thuisbezorgd via

- Ook gemalen voedsel

  het IJspaleis

- Bestellen gaat makkelijk via internet

- Maaltijden moeten in diepvries worden

- Minimale bestelwaarde € 33,- (zes maaltijden)

  bewaard

Solidez Maaltijdservice

Samen Thuis maaltijdservice

telefoon (0317) 46 77 11

telefoon (026) 84 06 580

Internet

www.solidez.nl/hulp-advies/maaltijdservice-2

internet

www.samenthuismaaltijd.nl

email

thuiswonen@solidez.nl

email

info@samenthuismaaltijd.nl

Mogelijkheden:

Mogelijkheden:

•

•

Warme maaltijden
- Elke dag van maandag tot en met vrijdag
- Vers gekookt bij Het Schild in Wolfheze
- Tussen de middag warm bezorgd door onze
   vrijwilligers

Dagverse maaltijden
- Worden op maandag, woensdag en vrijdag
bezorgd; moet nog wel worden opgewarmd

•

Koelverse maaltijden
- Worden één keer per week bezorgd

• Vries verse maaltijden
- Geen bestelverplichting

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (STMG)

- Minimale afname 5 stuks

Informatie/aanmelding via aanvraagformulier op

- Op donderdag besteld, woensdag in huis

www.stmg.nl of telefoon (026) 37 62 222

- Keuze uit ruim 151 verschillende maaltijden

Samen eten
Eet u graag samen met andere mensen, dan kunt u op verschillende locaties in de gemeente Renkum aanschuiven voor
een smakelijke maaltijd.
Maaltijden Open Tafel

Open Tafel Wolfheze

In het Huis van Renkum bent u iedere dinsdag, donder-

Iedere dinsdag kunt u vanaf 17.00 uur een 3-gangen-

dag en iedere eerste zondag van de maand van 12.00

menu aangeboden in het gezellige restaurant van Het

tot 13.30 uur welkom voor een 3-gangen maaltijd.

Schild. Inwoners van Wolfheze kunnen zich opgeven via

Meer informatie (0317) 84 49 58 of

(026) 482 11 77 of opentafel@hetschild.nl.

welkom@huisvanrenkum.nl.
Samen Dineren bij Verburgt-Molhuysen
Open Tafel Doorwerth

U kunt elke vrijdag om 12.00 uur van een driegangen-

In Doorwerth worden 3-gangenmaaltijden verstrekt op

menu genieten in het woonzorgcentrum.

maandag, woensdag en vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur in

De kosten zijn ± € 7,50 per maaltijd.

de Poort van Doorwerth. Aanmelden via (026) 33 33 994

Aanmelden kan elke dag tussen 09.00 en 13.00 uur via

of e-mail info@poortvandoorwerth.nl.

(026) 33 97 220 of info@vmstaete.nl.

Open Tafel Heelsum

Vilente Samen aan Tafel

Iedere 2 en 4 donderdag van de maand bent u

Elke dag kunt u mee-eten bij De Sonnenberg van 12.30

welkom in de recreatiezaal van Hoog Doorwerth in

tot 13.30 uur. U kunt zelf een driegangenmenu samen-

Heelsum voor een 3-gangen menu.

stellen.

Voor aanmelding en meer informatie neemt u contact

Informatie via (026) 33 44 400 of sonnenberg@vilente.nl.

e

e

op met (0317) 31 46 16.
Open Tafel Oosterbeek
Eet u graag met andere mensen, dan kunt u aanschuiven
bij de Open Tafel in de Klipper in Oosterbeek. Iedere
dinsdag van 12.15 tot 13.30 uur kunt u hier terecht voor
een smakelijke 3-gangen maaltijd. Voor meer informatie
en aanmelden neemt u contact op met Thea Matser,
(026) 333 60 55 of kunt u mailen naar frieda.reinders@
xs4all.nl.
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