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Halal maaltijden 
 

 
Het Groene Hart Ziekenhuis wil een gastvrij 

ziekenhuis zijn voor alle patiënten. Daarom 

hebben onze koks een aantal halal 

maaltijden geselecteerd. U kunt hiervan 

gebruik maken wanneer u geen ander dieet 

gebruikt en u hebt keuze uit verschillende 

gerechten. Ook bij uw broodmaaltijd kunt u 

halal vleeswaren kiezen. 

  

Controle 

Onze leverancier is halal gecertificeerd en 

wordt continu gecontroleerd door 

onafhankelijke islamitische controleurs. Zo 

weet u zeker dat het vlees halal is.  

Alle maaltijden zijn samengesteld uit verse 

ingrediënten. De gerechten worden na 

bereiding razendsnel ingevroren, waardoor 

de smaak en voedingswaarde optimaal 

blijven. Lekker en gezond, met liefde en zorg 

door vakmensen bereid! 

 

Vragen? 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook 

kunt u op bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Hebt u vragen over de halal maaltijden, dan 

kunt u terecht bij de room assistant van uw 

afdeling. 
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