SKAL DU HOLDE…

FØDSELSDAG?
Vi kan bage kage, boller eller
levere fødselsdagsmiddagen
pænt anrettet på fade

Boller m/ smør
og marmelade…………. kr. 8,Husets lagkage…………kr. 125,Kontakt os for nærmere information

INFO BROCHURE TIL ALLE KUNDER- GEMMES!

GOD DANSK MAD
&
SMAGFULDE RETTER
FRA UDLANDET

BESTIL MADPAKKEN
LÆKRE VELSMURTE
HÅNDMADDER
KUN KR. 11,- PR. STK
Hold din fest på Gulerodshuset – lækker mad til alle lejligheder
Gulerodshuset har lokalerne til alle former for selskaber. Skal du holde barnedåb,
bryllup, fødselsdag, firmafrokost eller konfirmation, så har vi gode erfaringer og
kan bistå i alle faser af planlægningen.
Vi er leveringsdygtige i alt: · Buffeter
· Festmenuer
· Smørrebrød · Hyggemiddage
· Receptioner · Kolde anretninger/platter
Med venlig hilsen
Malene & Margit

RINGSTEDGADE 528, 4700 NÆSTVED

TLF. 51905574
E-MAIL:
MADLEVERING@GULERODSHUSET.DK

DAGENS RET

Gulerodshuset

- et godt tilbud til de ældre, bosteder, samt plejecentre i
Næstved…
RESTAURANT GULERODSHUSET tilbyder, at levere god mad til dig hver
dag, ca. samme klokkeslæt.
DAGENS RET leveres i en praktisk
boks med inddelt rum, så maden
ikke blandes sammen, før du bestemmer det. Den praktiske boks
kan både tåle mikrobølgeovn samt
nedfrysning.

Dagens ret
Leveret hos dig
kr. 74,-

DAGENS RET vil blive som regel blive ledsaget af
enten, grøn salat, råkost eller kogte grønsager, hvis retten indbyder til det.
DAGENS RET er varieret god mad fra det danske køkken – men også
gode, smagfulde retter fra udlandet.

OPLYSNINGER OM ALLERGENER
Har du/I spørgsmål angående indholdet af allergene
ingredienser i vores mad/retter beder vi dig rette
henvendelse til fagpersonalet

LÆKKER LØRDAGSDESSERT
(Dessert kan kun leveres i forbindelse med levering af varm mad)

KUN KR.

25,PR. PORTION

Procedure for bestilling og afbestilling af ældremad:

Kære kunde…
For at sikre os, at I får den mad i har bestilt på de rigtige dage, har vi
udarbejdet denne seddel, der forklarer hvordan vi håndterer
bestillingerne på den mest optimale måde.
Bestilling af mad
Når du vil bestille mad hos os, skal du udfylde madbrochuren ved at
afkrydse de dage du ønsker mad. Du skal enten aflevere den til en af
vores chauffører eller sende din bestilling på mail til os.
Afbestilling af mad
Hvis du ønsker at afbestille din mad på enkelte dage, kan det ske på
følgende måder:
1. Send os en mail med navn, adresse og dato for afbestilling Mailen skal
være os i hænde senest dagen før inden kl. 12.00.
2. Vi accepterer også, at der afleveres en seddel til vores chauffører, med
navn, adresse og dato for afbestilling senest dagen inden ved madlevering.
Vores chauffører er gerne behjælpelige med udfyldelsen af denne.
Ved for sen afbestilling, kan du blive opkrævet fuldt beløb for måltidet.
Tak fordi du bestiller mad fra Gulerodshuset.
Med venlig hilsen

Hver lørdag kan du vælge at tilkøbe en dessert
til 25 kr.
Køkkenet laver afvekslende desserter, der
passer til årstiderne.

Malene og Margit

