
Genieten
van lekker eten



Een maaltijd die met liefde is gekookt, dat is elke 
dag weer een cadeautje. Aan onze maaltijden 
proef je dat ze met aandacht zijn bereid. 
We kiezen voor verse ingrediënten en koken 
lekker, gezond én persoonlijk. Beetje meer jus, 
extra groenten of zonder zout? Het is zo geregeld. 
Dat geldt trouwens ook voor het bestellen. Met 
de persoonlijke menukaart kunt u elke dag kiezen 
waar u zin in heeft. U kunt dit ook doorgeven via 
de website of per telefoon en een vaste bezorger 
brengt de maaltijd bij u thuis. 

Food Connect

Passie 
voor eten



Niks is fijner dan lekker kunnen aanschuiven 
zonder dat u er iets voor hoeft te doen. 

Soms komt het er gewoon niet van; drukke 
dag, te laat thuis, of u bent niet in staat zelf 

te koken. En toch wilt u graag goed en 
gezond eten. Voor die momenten zijn er de 

maaltijden van Food Connect. Heel veel 
keuze, gemakkelijk te bestellen, gewoon 

thuisbezorgd en lékker…

Eet u graag elke dag hetzelfde? Vast niet. Bij Food Connect 
kunt u daarom altijd uw eigen menu samenstellen. 

U heeft elke dag weer de keuze uit een wisselend assorti-
ment van vijf soorten heerlijk bereid vlees of smakelijke 

vis, groenten, aardappels en sauzen. Wilt u wel eens wat 
anders dan de Hollandse pot? We hebben ook lekkere 

maaltijden met bijvoorbeeld een Oosters of Italiaans 
accent op onze menukaart staan. Ruime keuze dus en 

omdat we de maaltijden direct professioneel afkoelen, 
zijn ze ruim een week houdbaar in uw koelkast.

De één houdt van pittig, de ander niet. De één eet 
heel graag vlees, terwijl de ander kiest voor extra    

groenten. Onze koks koken voor u persoonlijk, zoals u 
uw maaltijd het liefst heeft. Verschillende portiegroottes, 
een glutenvrij dieet of een vegetarische maaltijd? We 

zorgen er graag voor. En kies eens voor een lekkere 
soep vooraf en vla, yoghurt of fruit als toetje. 

Vers
 op maat



Vriesvers, wel zo handig
Wilt u wel een lekkere maaltijd, 
maar vindt u het handig dat u deze 
wat langer kunt bewaren? Dan zijn 
onze Vriesvers-maaltijden vast iets 
voor u. Ze worden - net als de Vers 
op maat-maaltijden - traditioneel 
bereid, maar daarna direct diep-    
gevroren. Daardoor kunt u ze
langere tijd in de vriezer bewaren.

Smaken verschillen 
Een keuze uit een ruim assortiment maaltijden, zoals 
rundvlees en vis, gehakt en stamppot, en zelfs gerechten 
met een Oosters en Italiaans  accent. En natuurlijk kunt 
u ook heerlijke soepen en toetjes bestellen.

VrIes
menu
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Boodschappen doen we toch, dan kunnen we dat 
net zo goed voor u doen. Maak ook gebruik van 
onze handige boodschappenservice aan huis. 
Lekker en wel zo gemakkelijk.

Soepen 
Heldere soep, bouillon en gebonden soepen. 
Toetjes & desserts 
Yoghurt, vla, kwark en luxe desserts.
Fruit 
Appels, peren, sinaasappelen, kiwi`s en vruchtenmoesjes. 
Rauwkost & salades 
Diverse boeren-, komkommer- en koolsalades. 
Verswaren 
Kaassoorten, melk, vleeswaren en meer.

Een ruim aanbod met volop variatie, ook te 
gebruiken als tussendoortje of tijdens de 
lunch natuurlijk.

en meer
Vers



hoe het

werkt

De smaak te Pakken?
Koken de koks van Food Connect uw maaltijd, dan eet u heerlijk. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust 
contact op via de consumentenlijn: 0888 - 10 10 10 of kijk 
op www.foodconnect.nl.

Lekker, 
goeD & 
gezonD! 
Onze koks koken graag bewust 
en hebben daarom de menukaart 
ingedeeld in drie categorieën: 
smakelijk gezond, gewoon goed 
en lekker genieten. Ze gaan uit van 
de Richtlijnen goede voeding van 
het Voedingscentrum en letten 
erop niet teveel verzadigde vetten, 
suikers en zout te gebruiken.

We maken het u graag zo gemakkelijk 
mogelijk. Maaltijden kiezen en bestellen 
gaat dan ook in een handomdraai. 

BesteLLen
Spreekt u ons het liefst persoonlijk 
of heeft u een vraag? Via onze 
consumentenlijn 0888 - 10 10 10  
kunt u uw bestellingen telefonisch 
doorgeven. U kunt ook kiezen voor 
het gemak van onze menulijst en 
webshop. Op www.foodconnect.nl 
vindt u alle informatie.

verwarmen
Zet uw maaltijd in de magnetron 
of oven, volg de verwarminstructies 
op het etiket en u kunt aan tafel. 
Eet smakelijk!

thuisBezorgD
Uw vaste bezorger brengt uw 
maaltijden en verse boodschappen 
wekelijks op een vaste dag bij u thuis. 
U kunt ze bewaren in de koelkast of in 
de vriezer. Dat geeft u de ruimte om 
zelf te bepalen wanneer u wilt eten.
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