
1Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie

Aan tafel!
Kom gezellig langs in onze restaurants



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 32
voorkant De dames Kooi, Van der Zanden en Boomsma eten graag gezellig samen in het restaurant van 
Atlantlocatie Koningin Wilhelmina
links Kok Eric-Jan Koopman legt graag uit welke ingrediënten hij gebruikt

Eten wat u wilt, met wie 
u wilt, wanneer u wilt.  
Bewoners, familie, gasten, buurt- en 
dorpsbewoners; iedereen is van harte 
welkom aan tafel in de restaurants van 
Atlant. Om gezellig en lekker te eten, 
maar ook om iets te vieren of voor een 
leuke (kook)activiteit. 
 ‘Iedere week eet ik een keer bij Berghorst. Dan hoef ik fijn een 
dag niet zelf te koken. Makkelijk, lekker én gezellig, en daarna 
blijf ik leuk kaarten. Iedere keer een heerlijke middag.’ 



54 Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestieMeneer Nijkamp geniet van een wrap bij de Atlant Foodtruck 

Restaurant
In de gezellige restaurants van Atlant serveren wij elke dag lunches en diners. Wij 
koken met verse producten. Heerlijk, gezond en gevarieerd. Voor een restaurantbezoek 
hoeft u niet bij Atlant te wonen. Ook veel mensen uit de buurt komen eten. U kunt 
kiezen uit verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Geef gerust uw 
dieetwensen door: onze koks weten er raad mee. 

Feestelijke wijkdiner
Ongeveer één keer in de maand houden we in onze woonzorgcentra een wijkdiner. 
Een gezellig, smakelijk diner, waarvoor we iedereen in de buurt uitnodigen.  
Het is drukbezocht en heeft vaak een thema, soms gekoppeld aan een seizoen of 
feestdag. 
Data en kosten: zie de betreffende locatie op atlant.nl/infoschermen of
www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/?s=atlant.
Aanmelden: bij de receptie.

In de buurt
Er is altijd wel een restaurant van Atlant bij u in de buurt. Zie het kaartje op de  
achter   zijde        . 
Informatie over bijvoorbeeld openingstijden en het menu vindt u op onze website bij 
de betreffende locatie; atlant.nl//onze-locaties. Prijzen vindt u in het restaurant zelf. 
Betalen kan contant of met de pin.



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 76 Koks on tour; samen de klaargemaakte ‘vergeten groenten’ proeven

Catering 
Als u in één van onze huizen woont kunnen u en uw gasten natuurlijk altijd in het 
restaurant    terecht om gezellig een kop koffie of thee te pakken. Tegen betaling 
kunnen    uw gasten ook gezellig mee eten. Als u samen komt eten is het handig dit 
vooraf even door te geven. Heeft u iets te vieren? Dan kunt u via de receptie een 
ruimte    reserveren en de catering bestellen. Voor meer informatie en prijzen kunt u  
ook bij de receptie terecht.  

Activiteiten
Naast ontbijt, lunch en diner organiseren de koks van Atlant veel activiteiten.  
Zo koken zij op locatie, geven kookworkshops en demonstraties (Koks on tour),  
organiseren barbecues, themafeesten en buffetten en gaan op pad met de Atlant 
Foodtruck. Kom langs, sluit aan, beleef en geniet! 
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Meer weten? Bel of mail ons of bezoek onze website.
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