Madservice

Madudbringning fra Madservice i Kerteminde Kommune
Menuplan og bestilling

Menuplan udsendes omkring den 15. i hver måned og er gældende for den følgende måned.
Der bestilles mad for 1 måned af gangen.
Menuplanen fremsendes i 2 eksemplarer. Du skal afkrydse ud for hver dag på begge eksemplarer med dine
ønsker. Den ene skal retur til chaufføren senest den 22. i hver måned. Den anden beholder du selv, så kan du
altid se, hvad du har bestilt.

Afbestilling af mad

Du har mulighed for at afbestille maden inden kl. 9.00 senest 2 dage før maden normalt skulle leveres på
tlf. 65 15 19 99.
Hvis du ikke afbestiller maden inden den ovennævnte tidsfrist, skal du betale for maden. Dette gælder dog
ikke, hvis du akut er blevet indlagt på sygehus.

Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.
Telefonen er åben mellem kl. 7.00 og 9.00 og igen mellem kl. 12.00 og 14.00.

Udbringning

Madservice bringer maden ud i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00, dog således at leveringstidspunktet
til den enkelte vil være den samme hver dag. Der kan forekomme en afvigelse på op til +/- 15 min.
Maden leveres varm i stålemballage. Efter brug skal emballagen skylles af og returneres med chaufføren ved
næste levering.
Ved betaling af regning skal du eller dine pårørende sørge for at tilmelde fremtidige betalinger på PBS
(Nets Danmark) gennem dit pengeinstitut.

Ved tilmelding til madudbringning har vi brug for at registrere følgende oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn og adresse.
Dine eventuelle bemærkninger til leveringen.
Ønsker du en bestemt diætkost.
Ønsker du tilkøb af bi-ret hver dag
Ønsker du kartoffelmos i stedet for kartofler.
Ønsker du kartofler frem for ris.
Ønsker du kartofler frem for pasta.
Ønsker du kød frem for fisk.

Du står som udgangspunkt til hovedret 1. Der vil være mulighed for at ændre dine valg og du kan altid ringe
til os, hvis der er andet, du kunne tænke dig.

Valgfrihed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du kan vælge mellem to forskellige hovedretter på hverdage.
Der er ikke valgmulighed, hvis du får diætkost.
Mulighed for tilkøb af madpakke
Mulighed for tilkøb af morgenmad
Mulighed for tilkøb af råkost/salat
Mulighed for tilkøb af dagens suppe
Mulighed for tilkøb af grød
Mulighed for tilkøb af biret
Mulighed for tilkøb af gæstemad (max. 4 portioner)
Mulighed for tilkøb af delkomponenter

Med venlig hilsen
Leder af Madservice Kerteminde Kommune
Pia Elisabeth Hansen
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