
 

Informatie of reserveren?  
U kunt hiervoor contact opnemen met 

 Receptie Liduina   Tel. 0481 - 470600 
 Receptie St.Jozef Lent  Tel. 024   - 3813600 
 Receptie Sancta Maria  Tel. 026   - 3263300 
 Receptie St.Jozef Gendt Tel: 0481 - 421338 

 
Tafeltje-dekje. 
De maaltijden van Tafeltje-Dekje worden bereid in de keukens van 

RijnWaal Zorggroep. 
Wilt u gebruik maken van deze maaltijddienst? 

Meldt u dan aan bij de stichting Tafeltje dekje in uw omgeving. 

Contact en vragen? 
Meer informatie over onze diensten kunt u vinden op de website 

www.rijnwaal.nl. 

 

Natuurlijk bent u ook altijd welkom om uw vragen te stellen bij 
onze klantenservice tel. 0481-470660 of stuur een mail naar 
klant@rijnwaal.nl 

 

 
Gezellig eten is een beleving! 

http://www.rijnwaal.nl/
mailto:klant@rijnwaal.nl


Gezellig eten is een beleving 

Bij Rijn Waal Zorggroep wordt veel aandacht besteed aan een 
goede maaltijd in een gastvrije en sfeervolle ambiance. Lekker en 

gemoedelijk samen eten.

Bewoners, familie, bezoekers en natuurlijk ook omwonenden zijn 
van harte welkom om gebruik te maken van onze restaurants. 
Reserveren is in principe niet nodig maar bent u met meerdere 

personen dan is het wel fijn als u dit vooraf aangeeft. Reserveren 
kan bij de recepties.

Het menu 
We hebben een zeer gevarieerde menukaart en er wordt altijd met 
eerlijke verse producten gewerkt. We stemmen de gerechten af op 

de seizoenen enfFeestdagen. 

Dieet en andere wensen 

Wanneer u een dieet heeft, houdt de kok rekening met uw 
wensen. Vegetarische gerechten zijn op bestelling verkrijgbaar. 
 

Themabuffetten 
Gedurende het jaar vinden er op Alle locaties elke maand 

themabuffetten plaats. U kunt dan denken aan; schnitzel-, 
barbeque-, stamppot, of een Italiaans buffet. 
 

Bekijk de website voor de actuele informatie.

 

 

Liduina in Bemmel 

Het restaurant is elke dag geopend van 12.00 tot 13.30 uur. 
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of 
een aperitief, vanaf 12.15 uur staan wij voor u klaar, om een 

heerlijk diner te serveren. 
 

St. Jozef in Lent 

Het restaurant is geopend van maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
13.30 uur. Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom voor een 

kopje koffie of een aperitief en vanaf 12.15 uur staan wij voor u 
klaar, om een heerlijk diner te serveren. 
 

Sancta Maria in Huissen 

Het restaurant is elke dag geopend van 12.00 tot 13.30 uur. Vanaf 
10.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of een 

aperitief en vanaf 12.15 uur staan wij voor u klaar, om een heerlijk 
diner te serveren. 
 

St. Jozef Gendt 

Het restaurant is dagelijks geopend van 8.30 tot 20.00 uur. U kunt 
er heerlijk lunchen en dineren en natuurlijk is er koffie, thee, 

andere dranken en diverse versnaperingen. 
 

Kosten 
De kosten kunnen per locatie variëren en zijn te vinden op de 

website. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de receptie 
van de betreffende locatie voor informatie geldt. 


