De volgende locaties zijn
onderdeel van Zorggroep Liante

Thuis in
lekker eten
Maaltijdservice
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Zorggroep Liante verstaat de kunst mensen centraal te
zetten. Of je nu bij ons woont of werkt. Dit doen we door
dichtbij te zijn en te helpen. Door te adviseren en met
elkaar te delen. Samen
zetten we de volgende stap, elke dag
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weer. Met een open blik op de toekomst en respect voor
ieders wensen. Met unieke locaties in Zuidoost Friesland,
die elk op hun eigen manier een verrijking zijn voor hun
omgeving. Open voor elkaar. Daarin is Zorggroep Liante thuis.

Gewoon bij
u thuis

Wanneer u het uitkomt

Tegemoetkoming kosten

U kunt dagelijks, dus zeven dagen per week,
gebruik maken van onze Maaltijdservice.
De maaltijden worden rond het middaguur warm
aangeboden. Geef gerust aan op welke dagen
u van onze warme maaltijden wilt genieten.
U kunt direct aan tafel!

Heeft u recht op een tegemoetkoming,
neem dan contact op met uw gemeente.

Ambachtelijk bereid
Lijkt het u makkelijk niet elke dag te hoeven
koken? Met de Maaltijdservice (Tafeltje
Dekje) van Zorggroep Liante kiest u voor een
gevarieerde maaltijd, gewoon bij u thuis.
Dat is gemakkelijk en gezond eten, voor een
betaalbare prijs.

De gerechten worden dagelijks vers in onze
keukens bereid door vakbekwame koks. Ze
houden graag rekening met uw dieet. Ruim
van tevoren krijgt u een menulijst, zodat u zelf
een keuze kunt maken uit de verschillende
mogelijkheden. Heeft u een voedselallergie of
dieet? Wij zorgen voor een aangepaste maaltijd.

Lekker vers, naar uw smaak

Samen genieten

Natuurlijk. Gezond en gevarieerd eten is van
groot belang. Maar net zo belangrijk is dat u
het lekker vindt. Op dat gebied zit u bij ons
helemaal goed. Laat u verrassen door ons
aanbod en stel uw eigen menu samen. Elke dag
anders, maar altijd naar uw smaak. Wilt u meer
weten over de kosten, neem dan contact met
ons op. Wij nemen de mogelijkheden graag
met u door.

En heeft u familie of gasten over de vloer?
Wij nemen graag een extra maaltijd voor
hen mee! Geef dit wel even tijdig aan ons
door, zodat onze koks hier rekening mee
kunnen houden. Wilt u een heerlijke maaltijd
thuisbezorgd hebben en woont u in de gemeente
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland,
Noordenveld of Smallingerland? Laat het ons
weten, wij zijn u graag van dienst!

Vragen of aanmelden?
U kunt zich telefonisch aanmelden via
0516 568 770, maar dit kan ook online.
Ga naar www.liante.nl en vul het
contactformulier in.

