
Menukaart

Bestellen?

bel 4401

Allergie of  

eetgewoonte?

Eet u vegetarisch? Heeft u 
een voedselallergie, of eet u 
bijvoorbeeld geen varkens- of 
rundvlees? Bel met het maaltijd 
servicecentrum (4401), zij 
kunnen precies vertellen wat de 
ingrediënten van de maaltijd zijn. 
Ook goed om te weten: de 
producten op deze menukaart zijn 
in een omgeving verwerkt waar 
gluten aanwezig is.

Gebruikt u  

medicijnen? 
Overleg met de 
verpleegkundige over uw 
maaltijden of tussendoortjes. 
Het kan zijn dat uw medicatie 
moet worden afgestemd op uw 
eten en drinken.

Uw bezoek kan mee-eten!

Tegelijk met uw eigen maaltijd kunt u voor uw bezoek een maaltijd 
bestellen. Hiervoor is een maaltijdbon nodig. Deze zijn verkrijgbaar 
bij de receptie in de centrale hal. De maaltijdbon levert u in bij de 
roomservicemedewerker op het moment dat de maaltijd gebracht 
wordt. Een menukaart kunt u vragen bij de verpleging.

Aandacht voor voeding, 

bewegen en slaap

Als ziekenhuis besteden we extra aandacht 
aan onze maaltijden en voeding. Gezond en 
smakelijk eten, voldoende bewegen en slapen 
zijn een belangrijke basis voor uw herstel. We 
doen ook wetenschappelijk onderzoek naar 
voeding, bewegen, slaap, ziekte en gezondheid. 
Uiteraard passen we de resultaten toe in de zorg 
voor onze patiënten!

Zorg met Goede Voeding - 0622

Bestellen? Zo werkt het!

Kies uw maaltijd. Wij bezorgen  
het eten binnen  
45 minuten. 

1. 2. 3.

o Bestellen kan tussen 7.00 en 18.15 uur. 
o  U kunt de maaltijd alleen op de dag zelf bestellen. Het ontbijt kan 

wel de avond van tevoren aangevraagd worden.

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

Tips voor eten bij ziekte:
Bij ziekte is eiwit de belangrijkste voedingsstof voor herstel.

Eet zo veel mogelijk eiwitrijke producten verspreid over de dag, zowel bij 
de hoofdmaaltijden als bij een tussendoortje. Tenzij anders geadviseerd 
door uw diëtist. Eiwitrijke producten zijn: zuivel- en sojaproducten, 
vlees/kip, vis, kaas, vleeswaren, ei, noten en pinda’s.

  Op de menukaart zijn de eiwittoppers te herkennen aan het 
duimpje. 

Als u dat kunt, eet dan zittend op een stoel. Zittend eten bevordert de 
eetlust en is goed voor het behoud van spieren en conditie. 

Tips voor
gezond eten

Zorg voor variatie in uw maaltijden.

Kies vooral volkorenproducten.

Gebruik zachte of vloeibare 
smeer- en bereidingsvetten. 

Voor meer adviezen en informatie  
zie www.voedingscentrum.nl.

Dagelijks 
veel groente
2 porties fruit
enkele porties zuivel
handje noten/pinda’s 
Wekelijks 
1x (vette) vis   
peulvruchten   
Beperken 
suiker en suikerrijke producten
zout en zoutrijke producten
rood en bewerkt vlees 

NB. Als uw eigen dieetadvies hiervan afwijkt, gelden de adviezen van uw  
persoonlijke dieetadvies.



Onderstaand assortiment  
kan tussen 07.00 en 18.15 uur   
besteld worden.

Brood*
fijn volkorenbrood
meergranenbrood
toast bruin
roggebrood
bruin bolletje eiwitrijk 
licht bolletje eiwitrijk 
mueslibol
volkorenbeschuit
bruin knäckebröd

*Huisgemaakte broodjes vanaf 
11.30 uur. Zie rechterkant van de 
menukaart. 

Voor af en toe
witbrood
mini croissant
ontbijtkoek

Boter
halvarine
margarine
roomboter

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

kipfilet  
runderrookvlees  
achterham  
Franse paté

pindakaas  
hummus
groentespread
gekookt ei  
eiersalade  
zalmsalade  

Zoetbeleg
aardbeienjam
abrikozenjam
appelstroop
hagelslag puur
chocoladepasta

Extra
gemengde noten, ongezouten  
pinda’s, ongezouten  
bananenbrood 
huisgerookte zalm  
huisgerookte makreel  
haring   
omelet   
kaasblokjes  

Zuivelproducten 
havermoutpap (warm of koud)  
griesmeelpap (warm of koud)  
custardpap (warm of koud)  
halfvolle yoghurt  
vruchtenyoghurt  
sojayoghurt naturel 
kleintje kwark  
magere kwark  
vruchtenkwark  
vanillevla
sojavla vanille

Ontbijtgranen
muesli
granola

 Een duimpje is een eiwittopper.

De keuken is 
open van 07.00 
tot 18.15 uur.

Bestellen?

bel 4401.

Fruit
appel
banaan
verse fruitsalade
gewelde pruimen
appelmoes
fruit van de dag

Rauwkost 
gemengde salade
komkommersalade
tomatensalade
rauwkost van de dag

Dressings
naturel
yoghurt
honing mosterd

Smaakmakers
suiker
honing
stroop
zoetstof
halfvolle koffiemelk
zout
peper
tomatenketchup
mosterd
fritessaus
remouladesaus
sambal
ketjap
gesnipperde ui
geraspte kaas  
toef slagroom

IJs
vanilleijs 
waterijs

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

**Warm of koud.
 Een duimpje is een eiwittopper.

Onderstaand  assortiment  
kan tussen 11.30 en 18.15 uur   
besteld worden.

Dagschotel 
Bekijk de seizoenskaart voor de 
dagschotel. 

Huisgemaakte broodjes
broodje geitenkaas 
broodje gegrilde groente met 
hummus 
broodje tonijnsalade 
clubsandwich kip 

Soepen
groentebouillon
runderbouillon
kippensoep
verse tomatensoep 
soep van de dag

Vis
gestoofde witvis  
gestoofde zalmfilet  
gebakken witvis  
gebakken zalmfilet  
gebakken kibbeling  

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

Vegetarisch
omelet kaas 
falafel  
groenteschnitzel
vega van de dag

Jus/sauzen
jus 
tuinkruidensaus
champignonsaus
pastasaus
satésaus 

Groenten 
bloemkool
broccoli
sperziebonen
worteltjes
wokgroente
groente van de dag 

Aardappelen
gekookt
puree
gebakken

Rijst/pasta
rijst
pasta naturel

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

Extra
frittata 
quiche  
pannenkoek naturel

Desserts
dessert van de dag  
Meer desserts bij de zuivelproduten.

 Een duimpje is een eiwittopper.

Alle maaltijden worden vers bereid in onze eigen keuken.

Wij helpen u graag om een gezonde keuze te maken!

Kies bij elke  
maaltijd producten met 
eiwit.  Bij ziekte en herstel 
heeft u meer eiwit nodig.

Eiwitmeter

Krijgt u voldoende 
eiwitten binnen? 
Gebruik de Eiwitmeter 
via het scherm bij uw 
bed. Klik op de tegel 
‘Voeding, Bewegen en 
Slaap’ en daarna op de 
tegel Voeding. Of ga naar 
www.geldersevallei.nl/
eiwitmeter.


