Caféer for ældre
Frokost, kaffe og hyggeligt samvær

Velkommen
Ballerup Kommunes caféer er for alle ældre borgere i kommunen,
uanset om du bor i eget hjem eller på plejecenter.
Måske sidder du nogle gange alene og kunne godt tænke
dig at være sammen med andre? Så kom og prøv en frokost

i en af vores caféer.
Mange af vores gæster nyder maden i samvær med andre gæster,
hvor der mulighed for at mødes i et uforpligtende fællesskab.
Andre af vores gæster vil hellere sidde alene ved et bord og nyde
maden, hvilket der også er mulighed for.

Fælles for alle gæster er at de kommer for at få et godt og
nærende måltid i hyggelige omgivelser.
Du er også velkommen til at tage en gæst med, hvis du får besøg,
og I gerne vil ud at spise frokost.

Menuen
Kan du lide flæskesteg, kylling med skysovs eller stegt fisk? Maden i
caféerne er for det meste klassisk dansk mad og bliver lavet af gode,
økologiske råvarer.
Du kan vælge mellem dagens hovedret, dagens anretning,
smørrebrød, og vi laver også altid en dessert. Det er også muligt at
købe en kop kaffe eller te og kage.
Hver måned laver vi ny menuplan, som følger årstiden og højtider.
Den aktuelle menuplan kan du hente i en af caféerne eller finde på
www.koekken.ballerup.dk under Menuplan.

Priser
Dagens hovedret .................................................................…52 kr.
Lun anretning / kold frokostret ...............................................25 kr.
Smørrebrød / franskbrød med ost ...........................................13 kr.
Dessert ...................................................................................12 kr.
Kager ..................................................................................8-14 kr.

Café Rosenhaven

Café Lundehaven

Rosenhaven Plejecenter

Lundehaven Plejecenter

Bybjergvej 11, Skovlunde

Skovlunde Torv 8, Skovlunde

Café Lindehaven

Café Sønderhaven

Lindehaven Plejecenter

Sønderhaven Plejecenter

Præstevænget 11, Ballerup

Søndergårds allé 100, Måløv

Café Egely
Egely Plejecenter
Egebjerg Bygade 34, Ballerup

Åbningstider
Hverdage:

Kl. 11-13.30 (varm mad sælges fra kl.11.30-13.00)

Weekender: Kl. 11.30-13.00 i Café Rosenhaven, Lundehaven og Egely
Lukket i Café Lindehaven og Sønderhaven

