Libra R&A locatie Blixembosch

Maaltijden

In deze folder vindt u informatie over de maaltijden bij Libra
Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch. Wij zijn ons ervan
bewust dat de maaltijden tijdens uw verblijf in de kliniek voor u
belangrijk zijn. Vandaar deze informatie, die u op uw gemak kunt
doorlezen.

Tijden
maandag t/m vrijdag:
ontbijt
: 8.00 - 10.00 uur
lunch (met soep) : 12.00 uur
warme maaltijd
: 17.00 - 19.00 uur. Bestellen kan tot 18.30
uur.
zaterdag en zondag:
ontbijt
lunch (met soep)
warme maaltijd

: 8.30 - 10.30 uur
: 12.15 / 12.30 uur
: 17.00 - 18.00 uur

De maaltijd
Waar?
U dineert ‘s avonds in de Librasserie, het restaurant van Libra
Revalidatie & Audiologie. Hier kiest u zelf uw tafel.
Menukeuze
Wij bieden u graag een dagelijks gevarieerd en gezond aanbod.
U kunt zelf uw diner samenstellen vanaf de menukaart en op
advies van de voedingsassistente. Later is het mogelijk om samen
met uw familie te dineren.
Dieet
Met uw dieet wordt natuurlijk rekening gehouden. Wij vragen u om
daar ook zelf op te letten bij de keuze van het menu.
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Afzeggen maaltijd
Als u niet bij een maaltijd aanwezig kunt of wilt zijn, geeft u dit
door aan de medewerker voeding. Dit geldt ook voor de maaltijden
in het weekend. Wij vragen u dit voor de lunch te melden.
Maaltijden van thuis
Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan maaltijden van thuis
hier te bewaren of te verwarmen. In de gang staat een koelkast.
Hierin kunt u bijvoorbeeld uw favoriete frisdrank of ander
tussendoortje bewaren. Bij de koelkast liggen stickers. Hiermee
kunt u uw etenswaren voorzien van naam en datum. De
houdbaarheid moet u zelf in de gaten houden. Voedingsmiddelen
zonder naam en etiket worden verwijderd.

Koffie, thee en fruit
In de huiskamer staat altijd koffie, thee en fruit. Hiervan mag u
gebruik maken zo veel u wilt. Als u frisdrank of sap wenst, kunt u
dit kenbaar maken bij de medewerker voeding of de verpleging.

Dranken en versnaperingen bezoek
Restaurant
Het restaurant is open op maandag t/m vrijdag van 17.00 - 19.00
uur. In het weekend in het restaurant geopend van 17.00 - 18.00
uur.
Buiten de openingstijden van het restaurant kunnen bezoekers
voor warme dranken, frisdrank en versnaperingen terecht bij de
diverse automaten.
Meeloopdag
Als u wilt, kunt u tijdens een meeloopdag een extra maaltijd
bestellen tegen een kleine vergoeding. De medewerker voeding
geeft u hierover graag meer informatie.
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Overige informatie
De maaltijden tijdens de revalidatieperiode zijn belangrijk voor u.
Daarom schenken wij er veel aandacht aan. Toch kan het
gebeuren dat er iets niet naar uw wens is. Wij vragen u dit door te
geven aan de medewerker voeding. Ook zijn er in de huiskamer en
in het centrum formulieren voor klachten en ideeën.
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