Nagerechten
Nagerechten

Onze nagerechten zijn om te smullen, ze worden met zorg uitgekozen en zijn
een mooie afsluiting van uw maaltijd. Allemaal even smakelijk
en met veel zorg bereid.

501. Yoghurt naturel
3

502. Vanillevla
0

503. Chocolademousse & fudge
7

7

504. Panna cotta mango/perzik
7

7

505. Lemon trifle
7

7

506. Tiramisu
7

7

507. Vlaflip framboos
3

Menukaart

Gezond & duurzaam:

voor sneller herstel, een betere weerstand,
en een toekomstbestendige wereld

Dagelijks wordt er door de servicemedewerker 3 “menu’s van de chef”
aangeboden, mocht u daar geen gebruik van willen maken kunt u ook zelf uw
maaltijd samenstellen. het is mogelijk om zelf uw portiegrootte te bepalen.

‘Duurzame en gezonde voeding die sneller herstel en weerstand bevordert en bijdraagt

Aanbod:

aan uw gezondheid, een vers, lokaal, seizoensgebonden en groenterijk aanbod.’

Vegetarisch/vis/vlees

Noordwest Ziekenhuisgroep biedt u:

Waarom?

Noordwest maakt de bewuste keuze om met haar aanbod van voeding bij te dragen
aan zowel de gezondheid, herstel en weerstand van de gebruiker als aan een bijdrage
aan het milieu. Gezond en duurzaam dus. Want wat we eten heeft een grote impact
op onze gezondheid. We weten dat de juiste voeding kan zorgen dat mensen sneller

Chunks (veganistisch)
Quornfilet
Omelet
Gestoofde witvis
Runder gehaktbal
Kipfilet

herstellen en, preventief, dat het bijdraagt aan een goede weerstand. Bijvoorbeeld:
we hebben veel meer plantaardige voeding nodig en zouden vaak juist minder dierlijk

Jus/saus

moeten eten. Dit laatste is niet alleen beter voor de gezondheid, maar heeft ook een

Jus

veel lagere milieu-impact. Noordwest Ziekenhuisgroep ziet het belang van beiden

Tomatensaus

voor een gezonde toekomst!

Kerriesaus

Hoe?

Hollandaisesaus

Wij gaan voor meer vers, lokaal en seizoensgebonden, voornamelijk plantaardig en

Groente

minder voedselverspilling. Bijvoorbeeld door; minder vlees of kaas op de menukaart

Gekookte wortelen

en juist méér groenten, peulvruchten en noten; meer eiwitten voor sneller herstel. We

Gekookte sperziebonen

kiezen voor producten van Noord-Hollandse bodem, waarmee we de verbondenheid

Gekookte spinazie

onderstrepen die wij voelen met onze mooie streek. Hierdoor komen bijvoorbeeld

Gekookte broccoli

groenten vlak uit de buurt en hoeven deze niet over grote afstanden vervoerd te
worden. En we gaan voor minder voedselverspilling door slimme portionering en
menu’s op maat. Deze keuzes zijn niet alleen beter voor het milieu in verband met
een lagere impact op de wereld, maar ook voor het bevorderen van gezondheid,
herstel en weerstand.

Doe je mee?

Scan de QR code voor meer informatie!

Zetmeel
Gekookte aardappelen
Aardappelpuree
Zilvervliesrijst
Witte rijst

