FÅ DEN FØRSTE UGE
- HELT GRATIS !

HJEMMELAVET
MAD MED STOR

I forbindelse med visitation får du en gratis
ugekasse med mad, så kan du invitere
din søn, datter, ven eller nabo
på aftensmad, og I kan
i fællesskab smage
vores mad.

valgfrihed og variation
MARKEDETS STØRSTE UDVALG
Vi tror på, at Mad Gør Glad, og vi er slet ikke
i tvivl om, at det kan smages på maden, når
den er lavet med kærlighed. Derfor lægger
vi hver dag masser af tid og kræfter i at
lave dejlig, veltilberedt mad med de bedste
råvarer.
Du kan vælge mellem 14 forskellige
hovedretter hver dag, og du kan finde alt fra
flæskesteg til kylling tikka masala. Udvalget
på menukortet skifter hver uge.
SPIS DINE LIVRETTER – HVER DAG
Det store udvalg sikrer, at du altid kan
finde noget, du kan lide, og du har derved

mulighed for at sammensætte lige præcis
den menu, du ønsker. Det gælder naturligvis
også, hvis du er småt spisende, diabetiker,
vegetar eller allergiker, vi leverer mad til alle.
Udover hovedretter tilbyder vi dig mulighed
for at tilkøbe forskellige småretter, der egner
sig perfekt som et mellemmåltid, til forret
eller dessert.
SPIS NÅR DU VIL
Din mad leveres direkte til døren af vores
egne chauffører. Maden er færdigtilberedt
og klar til at spise. Når sulten melder sig,
varmer du maden, anretter den på en
tallerken, og så er det spisetid.

Udover at det giver dig en høj grad af frihed
i hverdagen, betyder det også, at maden
holder sig frisk og nærende, til du skal spise.
TRYGHED HELE VEJEN
Det er vigtigt for os, at du kommer godt i
gang, og at du føler dig tryg. Derfor ringer
vi til dig og hjælper dig med den første
bestilling. Når du har fået leveret mad to
gange, ringer vi til dig igen for at følge op
på, om der er yderligere, vi kan gøre for at
give dig den bedste madoplevelse.
Vi er kun et opkald væk, hvis der skulle opstå
spørgsmål, både til hverdag og i weekenden.

HJEMMELAVET MAD TILBEREDT AF
DE BEDSTE RÅVARER PÅ VORES
EGNE OPSKRIFTER.

SPIS DINE LIVRETTER - HVER DAG.

SPIS NÅR DU VIL.

TRYGHED HELE VEJEN FRA
BESTILLING TIL LEVERING.

VI SIDDER KLAR TIL AT BESVARE
DINE SPØRGSMÅL:
Mandag til fredag: kl. 08.00 - 17.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 14.00
Læs mere på www.detdanskemadhus.dk

70 70 26 46
kundeservice@ddm.dk

Informationsfolder til visitering

