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Maaltijd- & boodschappenservice
Niet alleen onze bewoners, maar alle 55-plussers in Hattem kunnen
gebruikmaken van de maaltijd- en boodschappenservice Ding Dong. Voor
warme en koelverse maaltijden kunt u gewoon bij Hanzeheerd De Bongerd
terecht. Wij kunnen uw maaltijd alle dagen bij u thuis bezorgen, met
uitzondering van zondag.
Warme maaltijd
De warme maaltijden die wij voor u
bereiden, worden vers gemaakt in onze
eigen keuken. De maaltijden worden
op de dag zelf bereidt, zo blijven alle
belangrijke vitaminen en mineralen
behouden. U kunt ook losse gerechten
afnemen, bijvoorbeeld alleen soep met
een hoofdgerecht.

Boodschappenservice
Voor uw boodschappen hoeft u de deur
niet meer uit. Bij Ding Dong kunt u niet
alleen uw maaltijd bestellen, maar ook
uw dagelijkse boodschappen regelen.
De boodschappen bestelt u via een
bestelformulier. Net als de maaltijden,
worden de boodschappen twee keer per
week geleverd.

De warme maaltijden bieden wij aan voor
de volgende prijzen:

Aanmelden maaltijden
en boodschappenservice
Aanmelden voor de warme en of koelverse
maaltijden en de boodschappenservice
kan op werkdagen via telefoonnummer
(038) 444 58 51. Hier kunt u ook naartoe
bellen als u vragen heeft.

Soep
Hoofdgerecht
Dessert
Volledige maaltijd

€
€
€
€

0,95
7,75
0,95
9,65

Koelverse maaltijd
Het is ook mogelijk om koelverse
maaltijden te bestellen. Drie keer per
week bezorgen onze vrijwilligers deze
maaltijden. U kunt meteen voor zeven
dagen bestellen.
Wij bieden de koelverse maaltijden aan
voor de volgende prijzen:
Soep
Hoofdgerecht
Dessert
Volledige maaltijd

€
€
€
€

1,05
7,45
0,85
8,70

Ons restaurant: Bistro ‘t Sluusien
In plaats van een maaltijd thuis te laten
bezorgen, bent u natuurlijk ook van harte
welkom om in onze bistro te komen
eten. Iedere dag serveren wij een warme
maaltijd van drie gangen voor € 13,50. U
kunt kiezen uit twee soorten soepen en
twee hoofd- en nagerechten. Het menu
is elke dag anders. De bistro is geopend
van 12.00 tot 13.15 uur. Reserveren is
mogelijk.

Gastvrije zorg

Groot in het kleine

Open maaltijd
Elke tweede donderdag van de maand
is er ’s avonds een open maaltijd in De
Bongerd. Alle 55-plussers uit de regio
zijn hier welkom. Hier kunt u genieten
van een driegangenmenu voor € 13,50.
Reserveren is gewenst, hiervoor kunt
u telefonisch contact opnemen met De
Bongerd. Vanaf 17.00 uur bent u welkom
en u kunt tot 19.00 uur binnenlopen.
Reserveringen
Om te reserveren kunt u contact opnemen
met ons via het algemene nummer: (038)
444 58 51 of informeer op werkdagen
tussen 08.30 en 17.00 uur bij de receptie
van De Bongerd naar de mogelijkheden.

Gastvrije zorg

Groot in het kleine

