
Kwaliteit van leven

ViVa! Zorggroep

Proef nu
extra

voordelig

Met aandacht bereid, 
met liefde gebracht

Bestel dan nu eenmalig 3 maaltijden voor maar € 15,- of 5 voor € 20,-

Wilt u koelverse maaltijden voordelig proeven?

Proefpakket: 3 voor 15 euro of 5 voor 20 euro

Kipsaté   Runderhachée    Kip cordon bleu   Spaghetti   Varkenshaasoester  
Zalmfilet   Rundergehaktbal   Pastaschotel   Runderlapje   Twentse gehaktbal

Dhr.  Mevr.    Naam 

Straat 

Postcode  Plaats 

Telefoon  Lidnummer 

E-mail 

Bel ons en geef uw actiecode door of vul het formulier in en stuur dit op naar: 
Maaltijd Thuis, Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo. Een postzegel is niet nodig.

Varkenshaasoester 
met peperroomsaus, 
aardappelen en groenten

Kip cordon bleu
met jus, aardappelen 
en romige bloemkool

Kipsaté
kippendij in satésaus 
met bami goreng

Runderlapje
met jus, aardappel-
puree en rode bieten

Spaghetti
bolognese met gehakt, 
oregano en groenten

Rundergehaktbal
met jus en stamppot 
snijbonen

Pastaschotel 
met penne en 
gedroogde tomaten

Runderhachee
met aardappelen 
en rode kool

Twentse gehaktbal
met jus en 
stamppot andijvie

Zalmfilet
met hollandaisesaus, 
aardappelen en broccoli

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
of 5 voor 20.00

Gratis bezorgd
t.w.v. 2.99

   Ik geef ViVa! Zorggroep en Maaltijd Thuis toestemming om mijn persoonsgegevens 
te verwerken en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Kijk voor meer 
informatie op www.maaltijdthuis.nl. Ac
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Wilt u een volledig vegetarisch proefpakket, neem dan contact op met de klantenservice van Maaltijd 
Thuis via 0888 - 101010. U ontvangt de maaltijden dan met 35% korting.

vivazorggroep.uwmaaltijd.nl0888 - 10 10 10 vivazorggroep.uwmaaltijd.nl0888 - 10 10 10



Gevarieerd assortiment

U heeft keuze uit een gevarieerd 

assortiment. Er zijn gerechten met vlees, 

vis, vegetarisch, lekker Hollands of met een 

werelds of feestelijk tintje. Daarnaast kunt u 

genieten van soepen, toetjes en bijgerechten 

zoals salades. Zelfs met uw dieetwensen 

houden wij rekening. 

Ledenvoordeel 

Bent u lid van ViVa! Ledenservice? Dan betaalt u bij Maaltijd Thuis 

geen bezorgkosten (€ 2,99 per bezorging). Na uw proefpakket 

bestelt u een heerlijke maaltijd vanaf €6,99 tot €8,29 per gerecht. 

De minimale afname is vier maaltijden per bezorging. U bestelt 

vrijblijvend en bent niet gebonden aan een abonnement. 

Probeer nu voordelig uit

Eerst proberen? Proef onze verse maaltijden nu heel voordelig! 

We bezorgen het eten gratis bij u thuis. Bekijk onze actie op de 

achterzijde van deze folder.

Net iets andere trek?

Hebt u uw keuze gemaakt, maar 

toch net trek in een andere 

combinatie? Dan kunt u met onze 

unieke verpakking de gerechten thuis 

altijd nog opnieuw samenstellen. 

Wissel eenvoudig het schaaltje met 

bijvoorbeeld het runderlapje om met 

het schaaltje met de varkensoester en 

u hebt een andere maaltijd.

Food Connect heet 
nu Maaltijd Thuis
Food Connect, partner van ViVa! Zorggroep, heeft een nieuwe 

naam, namelijk Maaltijd Thuis! Natuurlijk komt ook bij Maaltijd 

Thuis een vaste bezorger de maaltijden bezorgen. En smaken de 

maaltijden nog even vertrouwd. Ontdek nu heel voordelig dat u 

ook bij Maaltijd Thuis kunt genieten van heerlijke verse maaltijden.


