Fra caféudvalget
Vi håber, at med det brede udvalg,
vil der være mange pensionister, og andre borgere i lokalområdet,
som vil besøge vores Caféer.

Område Nord
Café Rosenbakken
Grenåvej 701, 8541 Skødstrup

Tilbuddene i caféen vil løbende blive tilpasset kundernes ønsker
og behov.
Skulle der være nogen der har specielle ønsker og behov, står vi
gerne til rådighed.
Vi vejleder gerne i sundhed og ernæring.
Med dette tilbud ser vi frem til at møde dig til spændende
hver– og festdage.
Kunne du tænke dig at læse mere om frivillige, caféer, aktiviteter og
alle de andre tilbud Område Nord tilbyder, kan du gå ind på vores
hjemmeside:
http://aarhus.dk/omraadenord

På gensyn
Med venlig
Køkken & Café-udvalget.

Stedet hvor alle mødes!
Her er ingen fremmede,
kun venner vi ikke kender.

Udgave 2016
Caféens telefonnummer: 87 13 29 43
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Caféudvalget
Udvalget består af repræsentanter fra firvillige café-passere, brugerrådet og cafepersonale.

Cafeudvalgets arbejde er at varetage kundernes ønsker og behov,
inden for vores økonomiske rammer.
Ligeledes er det cafeudvalget der varetager rekrutteringen af
frivillige til caféen, fester, musikalske indslag og andre
arrangementer.
Derfor er Cafeudvalget en vigtig hjørnesten i det sociale liv i
nærområdet – både for de frivillige selv og for brugerne af
lokalcentret.
Frivillige hjælpere
Frivillige betjener caféen alle dage og sørger for god betjening samt
stemning.
Desuden hjælper de til ved flere arrangementer gennem året.
Nogle af de ting vores frivillige hjælpere blandt andet er primus
motor i:
 Mortensaften
 Grillfester
Som cafe frivillig får du naturligvis stillet arbejdsbeklædning og sko
til rådighed, ligesom du får en god oplæring.

Caféen Rosenbakken
Tilbyder:
Morgenmad / formiddagskaffe:
Friskbagt morgen brød bagt med økologisk mel.

Caféen Rosenbakken
Tilbuddet er åbent for alle i lokalområdet.

Der kan købes kager, småkager med hjem.
Middag/ frokost fra kl. 11.30-12.30
Vi til byder frisk hjemmelavet middag hver dag.
Der er også en mulighed for at købe lette café retter med hjem.
Smørrebrød: laves på bestilling

Vi ønsker at skabe en god spiseoplevelse i vores cafe.

Eftermiddag:
Kaffe og kage med forud bestilling.
Øvrige ønsker mod forudbestilling.

Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i caféen.
Vores mål:
 God service / et godt miljø
 Kostfaglig vejledning
 En sund og velsmagende mad
 Frisk og veltillavet mad med et bredt tilbud
 Hyggelig atmosfære
 Brugerindflydelse
 Valgmuligheder
 Maden skal smage godt og se indbydende ud.

Åbningstider hverdage

Weekender og helligdage

Åbningstider fra kl.

8.00 - 14.00

Middag / frokost

11.30 – 12.30

Mod forudbestilling kan der købes forskellige arrangementer i
Caféen

.

Spørg efter vores festfolder.

Caféen på Rosenbakken holder lukket alle weekender og helligdage.
Søndage betjenes kunderne, af frivillige hjælper. Hvis man ønsker at
komme til middag, skal man henvende sig senest onsdag før i
caféen.

