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Vi glæder os til at lave din mad

Tryghed  
er vigtigt
Det er vigtigt for os, at du 
føler dig tryg hele vejen, fra 
du beslutter dig for at vi må 
lave din mad, til du får den 
leveret første gang. 

Derfor er du eller dine på- 
rørende altid velkommen at 
ringe eller skrive til os, hvor vi 
sidder klar til at svare på eventu-
elle spørgsmål I må have.
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Kort fortalt om os
Vi er en familievirksomhed, der har 
lokaler på Midtsjælland, og for os 
er det vigtigt, at vores mad netop 
smager af familie. 

Vores ambition er, at maden vi laver 
skal gøre dig mæt, og samtidig 
være velsmagende. Derfor er vi 
også sikre på det netop kan smages 
i vores mad, at vi bruger meget tid 
på at lave den. Vi bruger de bedste 
økologiske råvarer, og det hele 
bliver pakket med kærlighed.

Udover maden naturligvis skal være 
i centrum, handler det også for os 
om den personlige service. 

For os er du ikke blot en ekstra på 
listen, vi gør med glæde hvad vi kan, 
for at tilpasse dit individuelle behov.

Vores mad er frisklavet, så det be-
tyder der er masser af smag og bid 
i, da det ikke først har været frosset 
ned og tøet op igen, før du får det 
leveret. Det er vigtigt for os, at 
selvom du måske ikke længere selv 
kan lave din mad, at du stadig får 

et hjemmelavet måltid, som 
både smager og ser lækkert ud.

Du har derfor mulighed for at 
vælge mellem 2 hovedretter og 4 
biretter hver dag, og det varierer 
i alt fra forloren hare til hjerter 
i flødesauce. Menuerne skifter 
ugentlig, og du vælger mad til de 
næstkommende 14 dage.

Skulle du være allergiker, diabe-
tiker, eller spiser du generelt ikke 
så meget, tager vi naturligvis også 
forbehold for det. Vi sørger for 
alle har mulighed for at spise vores 
mad, og vi får besked direkte fra 
visitationen i din kommune, om 
hvordan din kost skal være.

Skulle der være ekstra småjuste-
ringer, vil vi meget gerne være 
behjælpelige. Det kan være du ikke 
længere selv kan skære din mad 
ud, og har brug for det er udskå-
ret på forhånd. Giv os blot direkte 
besked på mail eller tlf., så tilpasser 
vi maden til dine ønsker.

Altid
Stort udvalg af retter

Økologiske råvarer

Lavet med kærlighed

Personlig service

Tilpasset din kost

Levering til døren

Det er dit valg

Vi passer på dig  
og din kost
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