Kære kommende 7.klasser og forældre
På www.lomad.dk, har I nu mulighed for at bestille LOMAmad allerede til første skoledag torsdag d.9. august
Abonnementer
Der er følgende abonnementer: Helårs-, halvårs-, kvartals-, måneds-, og ugeabonnementer samt dagsbilletter.
Priserne er næste skoleår:
Helårs og halvårsabonnement:
Kvartals- og månedsabonnement:
Ugeabonnement:
Dagsbillet:

17kr/dag
20kr/dag
23kr/dag
28kr/dag

*(hvis man vælger at betale sit abonnement med mobile pay pålægges et gebyr på 1 kr. for hver transaktion)
Praktisk information specielt for 7.årgang
Vi har lavet et lidt særligt halv og helårsabonnement til jer. Det starter først d.27. aug. Dette så I har en mulighed for at se
vores tilbud an de første 2,5 uge, men stadig benytte jer af den gode pris på 17kr/dag. Der er deadline for tilmelding på
dette onsdag d.22.aug.
Uge 32, 33 og 34 kan købes enkeltvis til 23kr/dag og hele august til 20kr/dag. Der er deadline for tilmelding på dette
mandag d.6. aug.

I de første to uger vil 7. årgangs elever være en del ude af huset, men har I bestilt LOMAmad i denne periode, sørger
køkkenet for at levere sandwich eller andet godt til jeres tur.
Sådan bestiller I:
Klik ind på www.lomad.dk.
Opret brugernavn og login. Skriv navnet på jeres barn og vælg den rigtige klassebetegnelse. Dette har betydning for
udlevering af LOMAmaden.
Nyttig viden:
Der refunderes ikke på abonnementer ved kort sygdom, men naturligvis på længerevarende.
Har jeres barn en stærk fødevareallergi eller et andet hensyn LOMA køkkenet bør informeres om, meddeles dette til
køkkenet på mail, så vi kan tage hensyn til dette i vores produktion. Vi har flere med gluten- og lactoseintolerance eller
en religion, der gør at man ikke spiser svinekød.
Udover den gode LOMAfrokost har vi også en LOMAbod, der dagligt har
åben i 10 og 13 pausen. Her kan der købes sunde snacks/mellemmåltider.
Eks.pizzabolle, smoothies, frugtsalater, müslikugler, grønsagsstave og
meget andet. Betaling foregår ved køb af klippekort på kontoret. Klippekortet
koster 61kr og indeholder 10 klip. Boden skriver hvor mange klip en snack
koster.
Vi glæder os til at servere lækker LOMAmad til jer.
Bedste sommerhilsner
Team LOMA

