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Maaltijdservice
Als u moeite heeft om zelf een gezonde maaltijd te bereiden of u heeft
hier niet altijd zin in, dan is het mogelijk om uw maaltijd bij Stichting NIKO
te bestellen en deze thuis te laten bezorgen. U heeft de mogelijkheid om
incidenteel, regelmatig of dagelijks thuis te genieten van een dagverse
koude of warme maaltijd. Gemakkelijk, gezond en vertrouwd!

Dieetwensen
Bent u gebonden aan een dieet? 
Eet u bijvoorbeeld natriumarm, suikervrij, 
energiebeperkt, heeft u diabetes of eet 
u cholesterol/vetbeperkt? Laat ons dit 
dan weten. Ook hier kunnen wij rekening 
mee houden. Net zoals wij dat met andere 
individuele wensen kunnen. Wij leveren 
uw menu op maat.

Wijze van verpakken
De maaltijden worden in een gesloten 
wegwerpverpakking verpakt. Deze wor- 
den onder geconditioneerde omstandig- 
heden op een snelle wijze gekoeld tot een 
temperatuur van onder de 7°C. Hiermee 
wordt de kwaliteit gegarandeerd.

Wat bieden we?
Onze maaltijden zijn uniek. 
Wij verzorgen deze op bestelling. 
Het aanbod van de maaltijden 
varieert dagelijks. U kunt op uw 
eigen persoonlijke menukaart 
kiezen uit verschillende maal-
tijdcomponenten. De geboden 
maaltijdcomponenten bestaan 
uit: soep, groente, een zetmeel-
product, vlees of vis en een 
nagerecht. U kunt hiermee zelf 
uw eigen menu samenstellen 
naar uw smaak en wens.

Wij bieden veel variatie en iedere 
week heeft andere menu’s. 
Per seizoen verschilt het menu 
ook en tijdens de feestdagen 
kunt u zelfs genieten van een 
feestdagenmenu.



Bezorgen en bewaren
De maaltijden voor de aanleunwoningen 
worden dagelijks rond 10.00 uur geleverd. 
De overige maaltijden worden geleverd 
rond 11.30 uur. Gekoelde maaltijden ver- 
warmt u in een magnetron in 5 minuten op 
de hoogste stand. De gekoelde maaltijd 
kunt u nog 1 dag na bezorging in de 
koelkast bij maximaal 7°C bewaren.

Onze bezorgers zijn vrijwilligers die zoveel 
mogelijk en zolang dit haalbaar is, aan 
uw persoonlijke wensen tegemoetkomen 
met betrekking tot uw maaltijd. Als u dat 
wenst, wordt bijvoorbeeld het bakje voor 
u opengemaakt. Deze persoonlijke service 
maakt het verschil.

Bestellen
U kunt een menu keuzeformulier van 
de maaltijden telefonisch bij de receptie 
aanvragen via 072 – 518 50 00. Uw maal- 
tijd stelt u zelf samen door het gewenste 
voor-, hoofd- of nagerecht aan te kruisen 
en welke dagen u een maaltijd thuis wilt 
ontvangen. Dit kan van 1 dag tot 7 dagen 
in de week. 

De prijzen van de diverse 
maaltijden vindt u op onze website: 
www.stichtingniko.nl/over-ons.



NIKO WonenPlus pas
Wilt u liever gebruikmaken van een 
maandabonnement voor gezellige 
activiteiten, maaltijden in ons
restaurant of een klus in huis?

Neem dan contact met ons op voor de 
mogelijkheden. De NIKO WonenPlus 
pas biedt u dan veel voordeel.

Meer informatie
U kunt ons bellen voor informatie 
of het maken van een afspraak via
072 – 518 50 00 of u kunt een e-mail 
sturen naar info@stichtingniko.nl

stichtingniko.nl


