
Wist je dat?

Er zijn dingen die je kunt 
eten die ervoor zorgen dat 
je meer energie krijgt. Zo 
worden je spieren sterker. 
Vlees, vis, pindakaas, een 
ei of kwark zitten vol met 
goede voedingsstoffen 
zoals eiwit. Als je ziek bent 
moet je hier extra van 
eten. Op de menukaart 
kun je de eiwittoppers 
herkennen aan het 
duimpje.   

Kies wat je  
wilt eten.

Bel 4401 om  
te bestellen bij
het servicecentrum
(of 0318 43 44 01).

Wij bezorgen  
je eten binnen  
45 minuten. 

1.1. 2.2. 3.3.
Bestellen? Zo werkt het! Belangrijk om te weten!

In Ziekenhuis Gelderse Vallei vinden we gezond eten en drinken belang-
rijk. Hoe gezonder het eten, hoe sneller jij weer beter bent. Je kunt zelf 
kiezen wat je wilt eten. Je bezoek mag mee-eten. Zij kunnen hiervoor 
maaltijdbonnen kopen bij de receptie in de centrale hal.

.  Bestellen kan tussen 7.00 en 18.15 uur. .  Je kunt één maaltijd tegelijk bestellen. .   De tijd waarop je wilt eten spreek je zelf af met de service- 
medewerker. Binnen 45 minuten is je maaltijd gebracht!.   Je kunt je eten alleen op de dag zelf bestellen.  
Het ontbijt kan je wel de avond van tevoren al aanvragen.

Wie bestelt er?

 12-:  Je mag kiezen met  
je ouders of de zorg- 
assistente. Zij bestellen 
het eten voor je.

 12+:    Je mag zelf je eten be-
stellen na overleg met 
je vader, je moeder of 
de zorgassistente.

 16+:  Je mag zelf bellen.

Eten als je ziek bent

.   Bestel altijd groente en ook 
1 of 2x per dag fruit. .   Kies kaas of vlees als 
broodbeleg. .   Kies 1 of 2x per week vis. .   Neem een gezond 

 tussendoortje met een   
 duimpje..   Suiker is lekker, maar 
 teveel is ongezond. .   Gebruik liever geen extra 

zout op je eten.

Eet je iets niet? Ben je 
vegetariër, volg je een dieet, 
heb je een voedselallergie, of eet 

je bijvoorbeeld geen varkens-  

of rundvlees? Bel met 4401, zij 

kunnen je precies vertellen wat er 

in het eten zit.  
Ook goed om te weten: de 
producten op deze menukaart zijn 

in een omgeving verwerkt waar 

gluten aanwezig is.

Bewegen is belangrijk!

Als ziekenhuis letten we extra  
op je eten, maar kijken we  
ook of je genoeg beweegt. 
Want ook als je ziek bent  
moet je blijven bewegen.  
Dan ben je bijvoorbeeld sneller 
weer fit na een operatie. De 
fysiotherapeuten  
van het ziekenhuis  
helpen je daarbij. 

Eten op de kinder-en 
jongerenafdeling

Op de kinder-en jongeren-
afdeling mag je zelf kiezen 
wat je wilt eten! Op deze 
menukaart vind je allemaal 
lekkere dingen voor je ontbijt, 
lunch en avondeten. Soms 
krijg je een speciaal dieet van 
de dokter voorgeschreven. 

Menukaart  

kinder- en  

jongerenafdeling

Zorg met Goede Voeding - 0622



Brood
fijn volkorenbrood
meergranenbrood
toast bruin
mueslibol
beschuit
knäckebröd

Voor af en toe
witbrood
ontbijtkoek
mini croissant

Boter
halvarine
margarine
roomboter

Zoet beleg
aardbeienjam
abrikozenjam
appelstroop 
vruchtenhagel
hagelslag puur
hagelslag melk
chocoladepasta

Hartig beleg
kaas 30+  
jonge kaas   
belegen kaas   
komijnekaas  
smeerkaas 15+  
roomkaas  

pindakaas  
hummus
groentespread
gekookt ei  

kipfilet  
runderrookvlees  
achterham   

Extra
bananenbrood  
omelet  
kaasblokjes  
waterijs
vanilleijs

Vlees
kipdijfilet  
rundergehaktbal  
burger van kip en kalkoen  
hamlapje  
vlees van de dag  

Vis
gestoofde witvis  
gestoofde zalmfilet  
gebakken witvis  
gebakken zalmfilet  
gebakken kibbeling  

Vegetarisch
omelet kaas  
falafel  
groenteschnitzel
vega van de dag

Groenten
bloemkool
broccoli
sperziebonen
worteltjes
groente van de dag

Maaltijdsalade 
groene salade, keuze uit: gegrilde 
kip, gerookte zalm of vegetarisch 
met brood naar keuze  

maaltijdsalade couscous 
couscous, zuidvruchten, gegrilde groenten, 

sinaasappeldressing en gemengde sla 

maaltijdsalade Hollands 
Hollandse groenten, gegrilde krielaardappel, 

gebakken vegastukjes, groene dressing van 

tuinkruiden en gemengde sla

maaltijdsalade mediterraans  
volkoren pasta, gerookte zalm, 

mediterrane groenten,  jong spinazieblad, 

yoghurtpestodressing, geroosterde 

pijnboompitjes

Aardappelen, rijst en pasta
aardappelen gekookt, puree of 
gebakken
rijst
pasta

Jus en sauzen
jus 
tuinkruidensaus
pastasaus
satésaus
tomatenketchup
mosterd
fritessaus

Extra
frittata  
quiche  
pannenkoek naturel

Toetjes
Kijk bij de zuivelproducten of vraag 
naar het toetje van de dag  .  

Bestellen?  

bel 4401
Dit eten kun je bestellen van 7.00 uur tot 18.15 uur.

Dit eten kun je bestellen van 
11.30 uur tot 18.15 uur.

Ontbijtgranen
muesli
granola  

Fruit
appel
banaan
verse fruitsalade
fruit van de dag

Rauwkost
snoeptomaatjes
plakjes komkommer

Dranken
koffie
thee
drinkbouillon
karnemelk  
halfvolle melk*  
sojadrink naturel  
halfvolle chocolademelk*  
sojadrink chocolade*  
smoothie aardbeienyoghurt
smoothie mangopassievrucht
bruisend mineraalwater
bruisend smaakwater mint
smaakwater limoen 
bosvruchtendrank
sinaasappelsap 
appelsap

Zuivelproducten
halfvolle yoghurt  
vruchtenyoghurt  
sojayoghurt naturel  
kleintje kwark  
vruchtenkwark  
vanillevla  
sojavla vanille  
havermoutpap* 

Smaakmakers
suiker
honing
stroop
halfvolle koffiemelk
zout
peper 
geraspte kaas  
appelmoes
toef slagroom

*Warm of koud.

Tip: bestel je 
ontbijt 
de avond van 
tevoren!

elke woensdag om 12.00 uur eten 

we frietjes met een snack  

(dit hoef je niet te bestellen)

Let op de 
duimpjes: dat zijn 
eiwittoppers. Die 
zijn extra goed 
voor je.

Dagschotel
Bekijk de seizoenskaart voor de 
dagschotel.

Soepen
groentebouillon
kippensoep
verse tomatensoep
soep van de dag


