Nordsjællands Hospital
Facility Management Køkken og Kantine

Køkkenets tilbud til pårørende
Som pårørende er du velkommen til at spise et måltid sammen med den patient, du besøger.
Du kan læse mere om de forskellige muligheder her.
Priser
• Morgenmåltid kr. 45,00
• Middagsmåltid kr. 61,00
• Aftensmåltid kr. 49,00

Dagens måltider til pårørende
Morgenmåltidet består af en brunchtallerken
med forskellige komponenter.
Morgenmad skal bestilles senest kl. 6.00
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Spis med i afdelingen
Hvis du som pårørende ønsker at spise med
i afdelingen, har du mulighed for at købe
spisebilletter til de forskellige måltider.

Køb af spisebillet
Du finder spisebilletterne i hospitalets kiosk
i forhallen ved hovedindgangen. Her kan du
købe spisebilletter til hvert hovedmåltid – det
vil sige morgenmad, middagsmad og aftensmad.
Hvis du ikke har mulighed for at gå til
kiosken, kan du købe billetter ved kioskvognen, som dagligt kommer på alle hospitalets
sengeafdelinger.

Middagsmåltidet består af to retter. Vælg mellem tre menuer med tilhørende dessert.
Se menuerne på opslagstavlen i sengeafdelingen eller ved kioskvognen.
Middagsmad skal bestilles senest kl. 10.00
Aftensmåltidet består af en anretning med
fyldig madsalat, skiver af kød/ fisk og en
rugbrødsbolle.
Aftensmad skal bestilles senest kl. 12.00

Spis et let måltid i cafeen
Du kan også vælge at købe og spise et lettere måltid i kiosken. I kiosken sælges blandt
andet morgenbrød, smørrebrød, salater,
sandwiches og pølser (begrænset sortiment på
Nordsjællands hospital i Frederikssund).

Levering af maden

Kioskens åbningstider i Hillerød

Når du køber din spisebillet, skal du oplyse,
hvilken sengeafdeling dit måltid skal leveres
på. Herefter vil maden blive leveret direkte
på afdelingen sammen med patientens mad.

Kioskens åbningstider i Frederikssund
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Mandag til fredag kl. 8.00 - 20.00
Wekkender og helligdage kl. 10.00 - 18.00

Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30
Weekender og helligdage kl. 9.00 - 16.00
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