
MAD GØR GLAD
Få en

 ugekasse
- GRATIS!



VELKOMMEN TIL 
DET DANSKE MADHUS

MADLAVNING ER VORES HÅNDVÆRK
Du skal have de bedste forudsætninger for 
at få en god dag. Derfor laver vi hver dag 
kvalitetsmad, som er fuld af smag. Vi bruger 
farverige råvarer, der er appetitvækkende og 
fulde af næring, som giver dig energi til mere.

ALTID FRISKLAVET
Vi tilbereder maden fra bunden i vores mo-
derne køkkener, og her bliver den lynnedkølet 
og pakket i beskyttende atmosfære. Det 
sikrer, at maden forbliver kvalitetsmad, også 
når du skal spise den.

Det har vi gjort siden 2003, hvor Det Danske 
Madhus blev grundlagt. 

LEVERANDØR AF MADGLÆDE
Vi bliver glade af at lave god mad, og den 
glæde gør vi os umage for, at du kan smage. 
Du skal altid have den bedste madoplevelse. 
Derfor bedømmes vi også som den bedste 
madleverandør i kommuner landet over.

ALTID 14 HOVEDRETTER AT VÆLGE MELLEM
- HVER DAG
Vi lægger stor vægt på, at du selv kan be-
stemme, hvad du vil spise.

Hver dag kan du derfor vælge mellem vores  
4 forretter, 14 hovedretter, 10 desserter og 2 
salater, og menukortet skifter hver uge.

Ingen andre steder får du så stor et udvalg 
og variation hver eneste dag. 

- Den gode smag kommer ikke ud af det blå, og derfor 
bruger vi gode råvarer og sørger for det 

sidste pift, når vi tilsmager.



Traditionelle danske retter med et strejf af fornyelse

SMAG HVEM VI ER 
- HELT GRATIS!

TILBUD OM GRATIS KOSTVEJLEDNING
Vores ernæringseksperter giver dig gratis 
råd og vejledning, så du er sikker på at få 
den rigtige ernæring til at kunne komme 
godt igennem hverdagen. 

SPECIALKOST OG DIÆTER
Vi tilbyder også specialkost, hvis du er vege-
tar, diabetiker, har manglende appetit, 
tygge-/synkevanskeligheder eller af andre 
helbredsmæssige eller religiøse årsager har 
brug for en specielt tilpasset kost.

GRATIS UGEKASSE
Vi ved, at det er en stor beslutning og en 
tillidssag at vælge hvem, der skal lave din 
mad, når du er blevet visiteret af kommunen. 
Derfor tilbyder vi dig en gratis ugekas-se 
med mad, når du er ny kunde. 

Husk at melde dig fra igen, hvis du efterføl-
gende ikke ønsker at modtage vores mad.

Fast chauffør kommer med maden 

Små overraskelser på mærkedage i løbet af året

Største udvalg og variation

HOS DET DANSKE MADHUS FÅR DU:



Vi sidder klar til at besvare dine spørgmål:

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


