Maaltijden locatie Baarn
Namens de afdeling Catering heten wij u welkom in Meander Medisch Centrum. Wij
dragen zorg voor de voedingsvoorziening tijdens uw verblijf en willen uw verblijf in ons
ziekenhuis zo prettig mogelijk maken. De voedingsassistent zorgt ervoor dat alles
rondom de maaltijden op een correcte en verantwoorde wijze wordt uitgevoerd, in
nauwe samenwerking met de verpleging, de keuken en de afdeling Diëtetiek.

Serveertijden van dranken en maaltijden
07.30 - 08.00 ontbijt/koffie/thee
09.30 - 10.00 koffie/thee
12.00 - 12.30 warme maaltijd
14.30 - 15.00 koffie/thee
17.30 - 18.00 broodmaaltijd
19.30 - 20.00 koffie/thee

Broodmaaltijden
In de ochtend en avond komt de voedingsassistent langs met een broodbuffetwagen.
Op deze wagen staat alles voor een volledige broodmaaltijd. U kunt bij de
voedingsassistent aangeven wat u op dat moment wilt eten en drinken.
U kunt een keuze maken uit het onderstaande assortiment:

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Broodsoorten
 witbrood
 bruinbrood
 volkorenbrood
 beschuit
 volkorenbeschuit
 ontbijtkoek
 roggebrood
 knäckebröd
 creamcracker
Boter




roomboter
margarine
dieetmargarine

Vleeswaren
 achterham
 cervelaatworst
 zachtgebakken kip
 runderrookvlees
 kalfsgehakt
 kalfspastei
 kipfilet met tuinkruiden
 kalfsleverworst

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kaassoorten
 jong belegen kaas
 komijnekaas
 belegen kaas
 smeerkaas 48+
 smeerkaas 15+
Zoet beleg
 jamassortiment
 hagelslag melk
 hagelslag puur
 vruchtenhagel
 appelstroop
 honing
 chocoladepasta
 hazelnootpasta
 pindakaas
 basterdsuiker
Zuivelproducten
 magere yoghurt
 vanillevla
 kwark
Diversen
 verschillende soorten fruit
 cornflakes
 muesli
 pruimen
Bij de broodmaaltijden worden de volgende dranken geserveerd:
 koffie
 thee
 bouillon
 melk (halfvol)
 karnemelk
 appelsap
 sinaasappelsap

Warme maaltijd
U kunt kiezen uit tien complete warme maaltijden. Op de bijgevoegde menukaart kunt u zien welke warme
gerechten u kunt kiezen. U geeft uw keuze door aan de voedingsassistent. De voedingsassistent komt tussen 9.00
en 10.00 uur bij u langs. Heeft u aangepaste voeding nodig? Informeert u hier dan naar bij uw voedingsassistent.

Meebrengen voedingsmiddelen
Bezoek wordt aangeraden geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen. Bederfelijke voedingsmiddelen
zijn onder andere vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren en zuivelproducten. Als uw bezoek deze
producten toch wil meenemen, wijst u hen dan op het volgende:

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
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Let goed op de THT of TGT datum (THT = tenminste houdbaar tot; TGT = te gebruiken tot).
Bewaar het product in uw koelkast tot het moment dat u op bezoek gaat.
Vervoer de gekoelde maaltijd bij voorkeur in een koeltas of -box.
Zet op niet-gedateerde verse producten zelf de datum van aankoop.
Wij adviseren om producten die niet zijn verpakt en geen THT of TGT datum hebben, niet langer dan twee
dagen te bewaren.
Noteer de naam van de patiënt op het product.
Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor meegebrachte levensmiddelen.
Alle producten waarop geen naam, datum en uiterste consumptiedatum staan, worden uit de koelkast op
de afdeling verwijderd.
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