
 

 

Mad og drikkevarer til pårørende og gæster: 

Køb af mad og drikkevarer: 

Man holder selv regnskab med eget forbrug ved at benytte skemaet ”afregning for mad og 

drikkevarer”. Prisliste og skema kan fås hos sekretærerne, plejepersonalet eller køkkenpersonalet. 

Når du ønsker at afregne, bedes du henvende i  Køkkenet..  Du kan vælge at betale efter et måltid, 

dagligt eller samle sammen til 3 dage. 

Der betales med mobilepay 383845 til Hospice Sjælland.  

Afregningsskemaet afleveres til os, når du betaler. Hvis du ønsker en kopi, kan du bede om det i 

forbindelsen med betalingen. 

Prisliste  

Danskvand m/u citrus     15,-kr. pr stk. 

Sodavand  (Coca cola, cola zero, Faxe Kondi, Squash,                                 20,- kr. pr stk. 

1 glas økologisk æble eller appelsinjuice    15,- kr. pr glas 

1 liter økologisk æble eller appelsinjuice    35,- kr. pr L 

Øl, 33 cl, Grøn Tuborg eller alkoholfri øl   25,- kr. pr stk. 

1 glas vin (rød, hvid eller rosé)    30,- kr. pr glas 

1 flaske vin (rød, hvid eller rosé)    110,- kr. pr flaske 

Dagens kage, 1 stk.      25,- kr. pr stk. 

Frisk frugt pr stk.     15,-kr. pr stk 

Morgenmad portionsanrettet fra buffeten   50,- kr. pr person 

Middagsmad portionsanrettet fra buffeten (hoved og dessert)  95,- kr. pr person 

Aftensmad portionsanrettet fra buffeten    95,- kr. pr person 

Døgnforplejning ex. drikkevarer    200,- kr. person 

Mad og drikkevarer afhentes hos køkkenet eller af plejepersonalet 

Maden skal bestilles i køkkenet . 

 

Der gives besked direkte til køkkenet på 46762947. 

JUNI- 2022 

 



Navn:         Stue: 

 

Dato/uge: 

 

Skema til afregning af mad og drikkevarer 

Drikkevarer Pris kr. Antal/stk I alt 

Danskvand m/u citrus 15   

Sodavand Coca cola, coca cola zero, 
Schweppes lemon, Squash, Faxe kondi 

20   

Øl, Grøn Tuborg eller alhokolfri pr stk 25   

1 glas vin (rød, hvid eller rosé) 30   

1 flaske vin (rød, hvid eller rosé) 110   

1 L økologisk æblejuice eller appelsinjuice 35   

1 glas økologisk æble eller appelsinjuice 15   

1 l økologisk mælk 25   

1 glas økologisk mælk 15   

1 stk frisk frugt pr stk 15   

Dagens kage 25   

Morgenmad (portionsanrettet fra buffet) 50    

Middagsmad (portionsanrettet fra buffet) 95 (børn u 10 år halv pris)   

Aftensmad (portionsanrettet fra buffet) 95 (børn u 10 år halv pris)   

Døgn forplejning (ex drikkevarer) 200    

Total    

    

Husk at al mad skal forudbestilles i køkkenet – se modsatte side for mere info. 

 

Regningen betales via mobile pay nr. 383845 til Hospice Sjælland og skemaet afleveres til os ved betaling. 

Kontant afregning er også OK                .Juni 2022  


