
Welkom  
aan tafel

Aan tafel bij Atlant:  
eten wat u wilt, met wie  
u wilt, wanneer u wilt

Meer informatie  
en contact

Voor meer informatie over onze  

restaurants kunt u contact opnemen  

met de medewerkers van Bureau  

Zorgentree. Zij helpen u graag verder. 

Bureau Zorgentree
van Atlant Zorggroep

Telefoon: 

(055) 506 74 56

Postadres: 

Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn

Mailadres: 

bureauzorgentree@atlant.nl

Website: 

www.atlant.nl

Restaurants | Keuzemaaltijden | Alleen of samen |  

Drankje naar keuze | Tevens wijkbuffetten
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Restaurants

Woonzorgcentrum Berghorst 
Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn

Tel: (055) 599 76 00

Woonzorgcentrum 
Koningin Wilhelmina
Tannhauserstraat 405, Apeldoorn 

Tel: (055) 368 47 00

Woonzorgcentrum Sprengenhof
Dokter Piekemalaan 33, Ugchelen 

Tel: (055) 549 63 00

Berkenhove
Koning Lodewijklaan 387A, Apeldoorn 

Tel: (055) 369 44 00

Woonzorgcentrum De Loohof
Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn 

Tel: (055) 357 81 00
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Eten bij Atlant; 
gezond en gezellig

De restaurants in de woonzorgcentra 

van Atlant zijn een groot succes. Eten 

bij Atlant staat voor gezond en gezellig. 

Gezond, omdat onze koks dagelijks een 

gevarieerd keuzemenu samenstellen met 

veel verse producten. Gezellig, omdat u 

zelf kunt kiezen of u alleen komt of in 

gezelschap. Wilt u bijvoorbeeld uw 

kinderen en kleinkinderen meenemen, 

dan kan dat altijd. Wilt u als buurt-

bewoner komen eten? Van harte welkom! 

Reserveren is niet noodzakelijk, maar 

wel handig: dan weet u zeker dat er 

een tafel voor u vrij is.

U bent van harte welkom in de 
restaurants van Atlant! Dagelijks staan 
er verschillende gerechten op het menu, 
met veel verse producten. Heerlijk, 
gezond en gevarieerd eten, alleen 
of in gezelschap. Aan u de keuze.
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Kosten

Actuele prijslijsten vindt u in de 

restaurants. U kunt op twee manieren 

betalen: contant of met een vooraf bij de 

receptie gekochte maaltijdkaart. Eenmaal 

per jaar kan een prijsaanpassing van de 

maaltijden plaatsvinden.

Wijkbuffet: acht keer per 
jaar een bijzonder diner

Acht keer per jaar organiseren de 

restaurants van Koningin Wilhelmina, 

Berkenhove, Sprengenhof en Berghorst 

een wijkbuffet. Speciaal voor buurt-

bewoners wordt dan een bijzonder 

diner bereid. De wijkbuffetten worden 

ruim tevoren aangekondigd via posters 

die in de buurt worden verspreid; u kunt 

zich ervoor aanmelden via de receptie 

van het betreffende woonzorgcentrum. 

Het wijkbuffet is een diner met een 

feestelijk tintje: het uitgebreide menu 

is samengesteld rond een thema of 

gerechten van het seizoen. Deelname 

is niet duur en een glaasje wijn of fris 

is bij de prijs inbegrepen.

Openingstijden

De restaurants zijn dagelijks geopend.

De openingstijden kunt u navragen bij 

de betreffende locatie.

In de restaurants van Sprengenhof, Berghorst, Koningin Wilhelmina, 

Berkenhove  en De Loohof worden dagelijks maaltijden geserveerd. U hebt 

de keuze uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. Geeft u gerust uw 

dieetwensen door; onze koks zijn er bekend mee. Een glaasje wijn of een 

ander drankje bij de maaltijd? Ook dat kan in onze restaurants.


