
 
Deze prijs geldt alleen als u ons 
machtigt tot een automatische incasso. 
Zonder machtiging kost een volledige 
maaltijd € 1,- meer in verband met 
extra handelingskosten. 
 
(Wij zijn een Stichting. Een stichting 
heeft  geen winstoogmerk en dus 
worden alleen de kosten 
doorberekend). 
 
De maaltijd wordt rond het middaguur 
bezorgd in een koeldoos. De lege  
koeldoos gaat met de volgende 
levering retour.  
 
Hoe te bestellen? 
 
Als u interesse heeft kunt u vrijblijvend 
een maaltijd proberen. 
 
Wij zijn 7 dagen per week te bereiken 
op 026-3697989. U wordt dan 
doorverbonden met de keuken. 
U kunt aangeven op welke dag u een 
maaltijd wenst en tevens of u een dieet 
heeft. Tenslotte kunt u aangeven wat u 
niet lekker vindt. Wij bepalen dan met u 
een alternatieve keuze. 
 
 

 
Tenslotte…. 
 
U bent natuurlijk ook altijd welkom in 
het restaurant van Insula Dei. Een 
telefoontje en wij hebben voor u een 
tafeltje gereserveerd.  
  
Mocht u nog vragen hebben dan zullen 
wij die graag beantwoorden. 
 
 
Graag tot ziens!! 
 

Wim Combé, Hoofd voeding 
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Geachte lezer, 
 
In deze folder informeren we u graag 
over de maaltijdservice van de centrale 
keuken van Stichting Insula Dei Huize 
Kohlmann. U vindt een toelichting wat 
wij onder de maaltijdservice verstaan 
en hoe u een maaltijd kunt aanvragen.  
 
Stichting Insula Dei Huize Kohlmann 
 
Onze organisatie bestaat uit twee 
woonzorgcentra in Arnhem. Huize 
Kohlmann is gelegen nabij het centrum 
in de Beekstraat en Insula Dei is 
gelegen op landgoed Rennen Enk aan 
de Velperweg. 
 
Maaltijdservice 
 
De centrale keuken van Insula Dei 
kookt maaltijden voor mensen die uit 
gemak of uit noodzaak hiervoor kiezen. 
Wij bieden een drie componenten 
menukeuze aan.  
Dit wil zeggen dat u een keuze kunt 
maken uit verschillende soorten 
groenten, vlees en zetmeelproducten 
(aardappelen of rijst/pasta). Voor de 
bereiding van de maaltijden werken wij 
bij voorkeur met biologische producten 
en met producten uit de streek.  

De bezorging 
 
De bezorging van de maaltijden wordt 
gedaan door een kleine groep zeer 
gemotiveerde vrijwillige maaltijdrijders. 
Zij staan garant voor een tijdige en 
dagelijkse bezorging van uw maaltijd. 
Doordat u snel al uw bezorgers kent, 
geeft dit bij veel van onze klanten een 
veilig gevoel bij het openen van de 
deur. Zeker als u bijvoorbeeld wat 
afgelegen of alleen woont.  
 
Optimaal gemak 
 
De maaltijden worden koud 
aangeleverd in speciaal hiervoor 
ontwikkelde koeldozen.  
De maaltijd wordt in een gesealde 
drievaksschaal afgeleverd. Deze kan in 
de magnetron opgewarmd worden.  
 
Volledig en betaalbaar 
 
U ontvangt via onze 
maaltijdvoorziening een complete 
maaltijd. Een hoofdgerecht bestaande 
uit zetmeelproducten, groente en vlees 
of vis. Ook kunt u dagelijks een verse 
soep en/of een nagerecht bestellen. 
Heeft u andere voedingsgewoonten  
dan horen wij dit graag.  

Hierbij kan gedacht worden aan een 
vegetarische maaltijd of een maaltijd 
zonder varkensvlees. Ook de meest 
gangbare dieetmaaltijden op medisch 
voorschrift zijn voor ons eenvoudig te 
bereiden en zonder bijkomende kosten 
te leveren.  
 
Prijs 
 
Voor een maaltijd die bij u aan de 
voordeur wordt geleverd op de dagen 
dat u dat wenst, betaalt u: 
hoofdgerecht      = € 7,15  
soep + hoofdgerecht     = € 8,20 
hoofdgerecht + nagerecht     = € 8,20 
soep + hoofd- + nagerecht   = € 9,25  
 
U kunt op de weekmenulijst per dag 
aangeven of u een maaltijd wenst en 
waar deze maaltijd uit bestaat. 
Bijvoorbeeld: u wilt op woensdag en 
zondag een maaltijd bestellen. Voor 
woensdag bestelt u alleen het 
hoofdgerecht en voor zondag kiest u 
een soep + hoofdgerecht + nagerecht.  
 
 


