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In onze eigen
keuken wordt
dagelijks vers

gekookt.

Lekker EtenLekker Eten
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Zorgcentrum Beek & Bos
L’Unionlaan 1
6093 GE Heythuysen
t. (0475) 39 17 00
e. info@beekenbos.nl 
i. www.beekenbos.nl  

“Lekker eten doe je bij Beek & Bos.”

Maria Peeters, Gastvrouw Restaurant

Restaurantservice
U woont niet in het Zorgcentrum maar u wilt wel graag 
gebruik maken van ons restaurant? Dat kan! U bent voor een 
warme maaltijd dagelijks van harte welkom tussen 12.00 en 
13.30 uur. Wij vragen u wel vriendelijk om, in het weekeinde, 
vooraf telefonisch bij onze receptie te reserveren.  Bent u dat 
een keer vergeten, dan is dat helemaal niet erg. Wilt u lang-
durig of zeer regelmatig gebruik maken van onze restaurant-
service? Bespreek dit dan met een van onze gastvrouwen in 
het restaurant of informeer bij onze receptie, telefoon: (0475) 
39 17 00. Eten doen we iedere dag en wij maken er graag iets 
lekkers van!

Familiediner
Bent u jarig of heeft u iets 
anders te vieren? Dan kunt 
u voor een groep gasten een 
speciaal diner of warm/koud 
buffet laten bereiden. Dat 
kan in het restaurant maar 
wij hebben daar ook aparte 
ruimtes voor. Reserveert u 
dan wel even van te voren bij 
de receptie?

Welkomstdiner
Voor iedere nieuwe bewoner serveren wij een speciaal 
welkomstdiner. Samen met drie gasten, die u uiteraard zelf 
kiest, kunt u genieten van een heerlijk diner met een speciaal 
welkomstdrankje. U verhuist tenslotte niet iedere dag.

Meer informatie
Voor meer informatie over Zorgcentrum 
Beek & Bos kunt u contact met ons op
nemen. Telefoonnummer (0475) 39 17 00, 
wij staan u graag te woord. Of u kijkt op 
onze website: www.beekenbos.nl



Wij doen iedere dag ons best om het onze bewoners en 
gasten naar de zin te maken. Gastvrijheid gaat bij Beek 
& Bos heel ver wat dat betreft! Ons moderne restaurant 
is daar een mooi voorbeeld van. Het is eigenlijk een hele 
grote huiskamer, waar u niet alleen heerlijk kunt eten 
maar ook gezellig rond de open haard kunt gaan zit-
ten en waar u zich terug kunt trekken in een zitje of de 
leeshoek.  Met mooi weer kunt u heerlijk genieten op het 
royale terras. Díe huiselijkheid en een ontspannen sfeer 
zijn kenmerkend voor Beek & Bos.

Gezond Vers Smakelijk
Een ander kenmerk is ons lekkere eten. Iedere dag wordt er 
gekookt met dagverse producten, vaak uit de eigen streek, 
zoals bijvoorbeeld asperges. Wij besteden veel zorg aan 
gezond, vers en vooral smakelijk eten. Dat u daarin dan ook 
uw eigen keuze kunt maken vinden wij niet meer dan van-
zelfsprekend. Er is heel veel variatie en dagelijks serveren wij 
nieuwe menu’s gebaseerd op het seizoen. 

Drie keer per week serveren wij iets extra’s bij de broodmaal-
tijd om 17.00 uur. Bijvoorbeeld balkenbrij met appeltjes, 
een pannenkoek, een salade of bitterballen. Eén keer in de 
maand is er een Hapjesmiddag. Dan maken we om 17.00 uur 
pannenkoeken of bijvoorbeeld frietjes.

Lekker Eten

De maaltijden worden iedere dag in onze eigen keuken vers 
bereid en er wordt gewerkt met een keuzemenu. U kunt altijd 
kiezen uit 2 of 3 soorten soep, een hoofdgerecht met verschil-
lende verse groenten en u kunt kiezen uit diverse soorten 
vlees of vis. Beek & Bos houdt bij de samenstelling van het 
menu rekening met individuele wensen. Zoals bijvoorbeeld 
dieetgerechten of voedingsmiddelen die u om medische 
redenen niet mag eten. De maaltijd wordt dagelijks rond 
12.00 uur warm bezorgd in een speciale warmhoudkoffer. U 
hoeft dus alleen maar de tafel te dekken, uit te pakken en u 
kunt gaan eten! 

Eigen keuken
Zorgcentrum Beek & Bos is één van de weinige zorgcentra 
waar nog vers gekookt wordt. Daar zijn we bijzonder trots op. 
Onze keuken is uitgerust met de nieuwste apparatuur  vol-
gens de allerlaatste kooktechnieken. Hierdoor zijn onze koks 
in staat om bijzonder  vers en smakelijk te koken. We gaan 
met de tijd mee en ook in de toekomst willen wij in staat blij-
ven onze cliënten een heerlijke, verse maaltijd voor te scho-
telen. In onze keuken worden meer dan 2000 maaltijden per 
week bereid. Voor ons eigen restaurant én voor Tafeltje-dek-je.

Het restaurant
U bent dagelijks van harte welkom in het restaurant 
van Beek & Bos dat toegankelijk is voor onze eigen be-
woners maar ook voor medewerkers, familie, vrienden, 
bekenden en senioren die niet in het Zorgcentrum 
wonen. Het restaurant is van 9.00 tot 17.30 uur door-
lopend geopend. Onze gastvrouwen serveren tussen 
12.00 en 13.30 uur de warme maaltijd. Tussen 12.00 
en 17.00 uur hebben wij een kleine kaart met daarop 
onder meer koffie, thee en gebak, dagverse belegde 
broodjes en soep. Gerechten van de kleine kaart kunt u 
ook meenemen naar uw appartement. Verse bouillon, 
die bijna 24 uur wordt getrokken met veel vlees, krui-
den en groenten, hebben wij iedere dag vanaf 9.00 uur.

Heeft u bezoek en wilt u samen een hapje eten? Kom 
dan gezellig samen naar het restaurant. Onze gast-
vrouwen en koks zijn altijd aanwezig.

Tafeltje-dek-je
Woont u zelfstandig en bent u tijdelijk of langdurig niet (meer) in staat om zelf te koken? Dan is Tafeltje-dek-je een 
ideale oplossing voor u! Afhankelijk van uw wensen wordt al vanaf één tot zeven dagen per week de warme maaltijd 
bij u thuisgebracht. Wilt u het eerst een keer proberen? Wij komen u graag ter kennismaking een heerlijke verse 
maaltijd thuis brengen. U mag zelf aangeven op hoeveel dagen en welke dagen van de week u Tafeltje-dek-je wilt 
ontvangen. Door gebruik te maken van Tafeltje-dek-je bent u in staat om uw zelfstandigheid langer te behouden!

Wij besteden veel 
zorg aan gezond,

vers en vooral 
smakelijk eten. 

Het is mogelijk om Tafeltje-dek-je zowel tijdelijk als 
langdurig aan te vragen. Indien u of een familielid 
interesse heeft in deelname aan Tafeltje-dek-je, kunt 
u contact met ons opnemen door te bellen naar (0475) 
39 17 00.
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