
Ontbijt en avondeten
Voor het ontbijt (vanaf 07.30 uur) en de warme 
maaltijd (vanaf 16.45 uur) kunt u gebruik maken van 
onze counter in restaurant De Oase. Indien u besluit 
om de avondmaaltijd in de Oase te nuttigen willen 
wij u vragen dit voor 11.30 uur door te geven aan de 
gastvrouw of voedingsassistente van uw afdeling.  
Bij het ontbijt heeft u de keuze uit brood, ontbijtkoek, 
roggebrood, knäckebröd en beschuit, margarine of 
boter, hartig en zoet beleg, koffie, thee en zuivel. 
Bij de warme maaltijd kunt u dagelijks kiezen uit 
twee soorten vlees, twee soorten aardappelen en/of 
rijst/ en/of pasta, twee soorten groenten, rauwkost, 
appelmoes en een nagerecht. De Oase kan rekening 
houden met speciale dieetwensen. Voor andere 
producten dan bovenstaand vermeld, dient u apart 
af te rekenen aan de kassa.

Lunchbuffet
Voor de lunch in De Oase hebben we voor de 
klinische patiënten een speciale ruimte gereserveerd 
naast de hoofdingang: Oase, tuinkamer 2. Daar staat 
tussen 11.30 en 13.30 uur een buffet opgesteld met 
een ruime keuze uit verschillende broodsoorten, 
divers hartig en zoet beleg, fruit of soep of een 
warme snack, koffie, thee en zuivel. 
Er is altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig die 
u waar nodig kan helpen. Producten van de counter 
uit het restaurant dient u apart af te rekenen aan de 
kassa.

Bij vragen kunt u terecht bij de gastvrouw/ 
voedingsassistente van uw afdeling.
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Als uw behandelaren en verpleging het erover eens zijn dat u in staat bent uw maaltijden te gebruiken in 
De Oase, ontvangt u van de gastvrouw/ voedingsassistente van uw afdeling een ID-kaartje waarmee u kunt 
aantonen dat u recht heeft op ontbijt, lunch en avondeten in ons restaurant. 
De menukaarten hangen bij de counter van het restaurant en bij het lunchbuffet in de Oase, tuinkamer 2.
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