
Kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

ViVa! Maaltijden- en 
boodschappenservice 



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
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:



U vindt het prettig om uw 

maaltijden langer te bewaren, u 

heeft een drukke dag gehad, u eet 

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 maaltijden.

Boodschappen
Dit uitgebreide assortiment 

bestaat o.a. uit brood, 

zuivelproducten, vleeswaren & 

kaas, tussendoortjes, salades en 

diverse ontbijt- & vruchtendranken 

in kleine en handzame 

verpakkingen. 

Lekker en gemakkelijk!

Vriesvers:
altijd handig



Kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

Tagliatelle

Slavink Kipsaté

PannenkoekenJavaanse kipMacaroni 

Gehaktbal

Runderlapje Pastaschotel

Babi ketjap

Ajam pangang Rundergehaktbal

Bestellen? bel ons dan via 0888-101010 of www.vivazorggroep.uwmaaltijd.nl

Proberen?
Wilt u de heerlijke gerechten van 

ons eens voordelig proberen? 

Bestel dan nu 2 (verse of 

vriesverse) maaltijden voor 

maar € 10,- of 5 voor € 20,- die 

onze bezorgers gratis bij u thuis 

bezorgen! 

Bestellen is heel eenvoudig en 

kan door ons te bellen. Bestel 

binnen 2 weken en ontvang een 

gratis puzzelboek.


