
Kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

ViVa! Maaltijdenservice 



U heeft elke dag weer de keuze 

uit een wisselend assortiment van 

vijf soorten heerlijk bereid vlees of 

smakelijke vis, groenten, aardappels 

en sauzen en gerechten met een 

Hollands, Oosters, Werelds of 

Italiaans accent.

Verschillende portiegroottes, een 

glutenvrij dieet of een vegetarische 

maaltijd? We zorgen er graag voor. 

Verse voor-, na- en 
bijgerechten
Kies ook eens voor een lekkere 

bouillon, gebonden of heldere 

soep vooraf of geniet van onze 

verse rauwkostsalades. Sluit uw 

maaltijd af met vla, yoghurt 

of fruit als toetje.

Vers op maat (voor in de koelkast)
Eet u graag elke dag hetzelfde? Vast niet. Bij ons kunt u daarom uw 

eigen menu samenstellen. 

Heeft u een dieet? 
Onze koks houden 

graag rekening met uw 

persoonlijke wensen. 

•	 Glutenvrij

•	 Zoutarm

•	 Zoutarm &   

 kaliumbeperkt

•	 Lactose-beperkt

•	 Vegetarisch

•	 Gemalen 

voeding

•	 Gesneden vlees

•	 Vloeibaar

Onze mogelijkheden:



Eetwaaier
Wij koken vers, lekker en bewust en 

helpen u graag bij het maken van 

een verantwoorde maaltijdkeuze, 

die past bij een gezonde leefstijl. 

Op onze menukaart en in de 

webshop vindt u bij elk gerecht 

één van deze drie symbolen:

smakelijk
gezond

gewoon
goed

lekker
genieten

Vindt u het prettig om uw 

maaltijden langer te bewaren, 

heeft u een drukke dag gehad, eet 

u onverwachts alleen of krijgt een 

extra eter aan tafel?

Dan is het lekker én altijd handig 

om een aantal maaltijden in uw 

vriezer te hebben.

De koks hebben voor u alvast de 

lekkerste menu’s samengesteld, 

waarbij u keuze heeft uit een ruim 

assortiment van 120 maaltijden.

Vriesverse gerechten:
altijd handig



Pastaschotel
Vegetarische pastaschotel 
met olijven

met rundergehakt, 
groenten en oregano

Kipsaté
met bami goreng met 
prei, kip en roerei

KalkoenhaasjeZalmfilet

Spaghetti

Gevulde kipfilet

Runderhachee

Runderlapje Gehaktbal Varkenshaasoester
in jus met aardappelen 
en rode kool met appel

met roomkaas-kerriesaus, 
rijst en sperziebonen

met tomaat-tijmjus, 
aardappelen en andijvie

Foe Yong Hai
Foe Yong Hai met 
mihoen goreng

met stamppot
hutspot

met peperroomsaus, 
wedges en groente

van rund, met jus en 
stamppot andijvie

met witte wijnsaus, 
puree en spinazie

Lekkerbekje
met jus, aardappelen en 
wortelen met peterselie

Wilt u onze heerlijke gerechten voordelig proberen? 
Bestel dan nu 3 (verse of vriesverse) gerechten voor 
maar € 15,- of 5 voor € 20,-, gratis thuisbezorgd! 

3 maaltijden 

€15,-
5 voor €20,-

gratis thuisbezorgd

Bel ons via 0 888 - 10 10 10 of vul het formulier in en stuur dit op naar: 
Food Connect, Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. Een postzegel is niet nodig.

actiecode: proefpakket flyer ViVa!

Proefpakket: 3 voor €15,- of 5 voor €20,- gratis
puzzelboek

Bestellen? Bel 0 888 - 10 10 10 of via www.vivazorggroep.uwmaaltijd.nl

Kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

Ontvang de maaltijden als:

 Gekoeld proefpakket
 Vriesvers proefpakket

 Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken en ik ga 
akkoord met de algemene voorwaarden. Meer info www.foodconnect.nl.

 Runderlapje
 Gehaktbal
 Kipsaté
 Varkenshaasoester
 Lekkerbekje
 Spaghetti

 Runderhachee
 Veg. pastaschotel
 Foe Yong Hai
 Gevulde kipfilet
 Zalmfilet
 Kalkoenhaasje

Kies 3 of 5 gerechten: Vul uw gegevens in:

 Dhr.  Mevr. Naam: 

Geboortedatum: 

Straat: 

Postcode:  Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Lidnummer: 


