
     Maaltijd 
        aan huis
     Makkelijk, gezond én lekker!

Bel met 010 - 266 57 88



De maaltijden van onze maaltijdservice worden 
namelijk vers bereid door onze eigen vakbekwame 
koks. Met een lekker seizoensgebonden aanbod 
kunnen we bovendien rekening houden met uw 
voorkeuren en eventuele dieetwensen. Wij kunnen 
de maaltijden warm en koud (op te warmen in de 
magnetron) bij u leveren.

Op www.zellingen.nl vindt u ons menuboek 
waarmee u zelf uw maaltijd kunt samenstellen. Bij 
eerste gebruik krijgt u een menuboek thuisgestuurd.

Een maaltijd bestellen
U heeft keuze uit zeven hoofdgerechten, waaronder 
Hollandse, Indische en vegetarische maaltijden. 
Bovendien zijn de maaltijdonderdelen van de 
Hollandse maaltijden onderling uitwisselbaar. En 
heeft u dieetwensen? We kunnen de maaltijden 
gluten- en/of lactosevrij bereiden en we kunnen 
rekening houden met allergenen. 

Met een seizoensgebonden menucyclus en 
gebruik van producten uit de regio, worden de 
maaltijden vers bereid zonder toevoeging van 
smaak- en kleurstoffen, conserveringsmiddelen en 
voedingszuren. 

U dient uw maaltijd minimaal 7 dagen van tevoren 
telefonisch of per e-mail te bestellen. 
Het is ook mogelijk om uw bestelde maaltijd af te 
halen op één van de volgende locaties:

• Rijckehove, Capelle aan den IJssel
• Crimpenersteyn, Krimpen aan den IJssel
• De Meander, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kosten
Voor maaltijdservice is geen indicatie nodig. De 
kosten worden dan ook niet vergoed vanuit uw 
zorgverzekering. 

Wilt u meer informatie of een maaltijd aan 
huis afnemen? Neem dan contact op met 
Voedingsadministratie De Zellingen.

Voedingsadministratie De Zellingen
Telefoon 010 - 266 57 88
E-mail voadmin@zellingen.nl  
Informatie www.zellingen.nl
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Bent u niet in staat om te koken, vindt u koken niet leuk of heeft u er simpelweg (een keer) de tijd niet 
voor? Dan zorgt Maaltijd aan huis van De Zellingen voor een vers bereide maaltijd aan huis. Dagelijks of 
wekelijks, zo vaak als u wilt of nodig is.


