Indkøbsordning for coronaramte, måske-smittede i hjemmekarantæne og andre udsatte i Viborg Kommune
Har du brug for at få leveret mad eller medicin ved din
dør, så ring eller send en mail til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg:


Ring på 28 30 28 66 og fortæl, hvilke varer du har
brug for eller



Send en mail til elise@KirkernesSocialeArbejde.dk
og skriv din indkøbsliste (varer og antal)

Varerne kommer som udgangspunkt fra Meny i Sct.
Mathias Centret i Viborg. Alle dagligvarer, som butikken fører, kan bestilles. Meny tilbyder også 5 x aftensmad for 200 kr. Se menuerne nedenfor.
Bor du i Viborg by, bliver varerne sandsynligvis leveret
af en af Menys medarbejdere. Hvis varerne bestilles
inden kl. 12.00, leveres de samme eftermiddag. Bestilles varerne efter kl. 12.00, leveres de dagen efter.
Bor du uden for Viborg, bliver varerne leveret af en frivillig. Varerne leveres så vidt muligt samme dag.
Menuerne fra Meny betales via MobilePay ved leveringen og på behørig afstand. Levering er gratis i
uge 12 og 13 ved varekøb for minimum 200 kr.
Hvis dine varer leveres af en frivillig, betales også via MobilePay og på behørig afstand. Hvis du ikke
har MobilePay, kan anden afregning aftales ved bestillingen. Levering er gratis.
Alle varer pakkes af Menys medarbejdere, så færrest mulige kommer ind i butikken.

Har du spørgsmål, så ring til undertegnede.
Hvis du som frivillig vil hjælpe med levering af mad og apoteksvarer, så kontakt undertegnede.

De bedste hilsner i en særlig tid, hvor vi skal passe ekstra godt på hinanden
Elise Secher
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
Odshøjvej 7 B
8800 Viborg
28 30 28 66

5 x aftensmad for 200 kr. (pr. stk. 44,95 kr.) fra Meny.
Der kan vælges mellem følgende menuer:


Lasagne



Haffebøf med sovs og kartofler



Haffebøf med bearnaise og og råstegte kartofler



Kødsauce med kartoffelmos



Forloren hare med tilbehør



Boller i karry med ris



Kyllingebryst i karry med ris



Kyllingelår med paprikasauce og ris



Gammeldaws kylling med råstegte kartofler og sauce



Stegt svinekam med sauce og kartofler



Skinke med flødekartofler



Skinkeschnitzel med bearnaisesauce og brasede kartofler



Koteletter i fad med ris



Gryderet med kartoffelmos



Karbonader med stuvede ærter/gulerødder og kartofler



Frikadeller med salat og kartoffelsalat



Mørbradgryde med ris



Kylling i paprikagryde med pasta



Frikadeller med sauce og kartofler



Tunmousse med rejer, dressing og salat

Ved bestilling før kl. 12.00 leveres mellem kl. 15.00-18.00.
Alle måltider kan opbevares i køleskab, og de fleste kan fryses ned.
Andre dagligvarer kan leveres sammen med disse måltider.

