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Hvad er Spisetilbud?
Spisetilbud er et tilbud, om et ernæringsrigtigt hovedmåltid af god 

kulinarisk kvalitet, som du kan spise sammen med andre. 

Der er en række Spisetilbud i hele byen, du kan vælge mellem. 

Du vælger selv, hvor mange dage om ugen, du ønsker at benytte 

tilbuddet.

Hvem kan få Spisetilbud?
Du kan få Spisetilbud, hvis du ikke selv er i stand til at stå for mad-

lavningen – eller du er inde i en periode, hvor det er vigtigt for dig, 

at spise sammen med andre. I sidstnævnte tilfælde kan du maksimalt 

få Spisetilbud i en periode på 6 måneder. 

Du skal selv kunne transportere dig hen til et Spisetilbud.

Hvor er der Spisetilbud?
Der er indlagt en side i pjecen med adresser, åbningstider og telefon-

numre på de 21 Spisetilbud. 

Du vælger selv, hvor du vil spise.



Hvordan får jeg mad, hvis jeg ikke kan komme 
hen til Spisetilbuddet?
Hvis du er syg - eller forhindret i at komme ud på grund af sne - eller 

isglatte veje, kan du vælge at få maden bragt hjem. Du skal selv be-

stille maden ved at ringe til én af følgende 3 leverandører: Køben-

havns Madservice a la carte, Din private Kok eller Kram Madservice.

Se telefonnumre bagest i den indlagte side i pjecen.   

Hvad betaler jeg?
Du betaler 39 kr. for en hovedret og 7,50 kr. for en forret eller dessert. 

Du betaler kontant på stedet.

Hvis maden bringes hjem til dig, betaler du 41 kr. for en hovedret og 

11 kr. for en forret eller dessert.  

 

Hvordan kan visitationen hjælpe?
Hvis du vil ansøge om visitation til Spisetilbud, så kontakt din lokale 

visitation. De vil vurdere, om du kan visiteres til Spisetilbud. 

Kontakt din lokale visitation 
Telefon: 3366 3366 (Du bliver her omstillet til visitationen i din bydel)


