Cafe Holmen
Holmen 22
7100 Vejle
76816703
Stedet med den store livserfaring

Caféen er et tilbud til Vores beboere og
deres pårørende, samt efterlønnere og
pensionister i vejle kommune. Samt ansatte i vejle kommune.
Vi tilbyder
Morgen mad med div hjemmebagte
rundstykker, græsk yoghurt, pålæg ost ,
marmelade.
Til frokost har vi smørrebrød, lune og kolde retter. Dagens hovedret og biret. Menuen fremgår af madplanen i områdebladet, som i kan få gratis.
Fredag har vi ta´ selv buffet til 25kr.
Til eftermiddagskaffe har vi forsk tørkager, flødeskumskager, småkager og
franskbrød.
Den 2. tirsdag i måneden har vi tá selv
brunch fra 8.30-10.30 pris 25 kr som betales ved tilmelding.
Mad med hjem.
Vi kan tilbyde frost retter med 2 stykker
kød samt sovs.
Smørebrød, sandwich osv. Spørg personalet hvilke muligheder der er.
Du kan også købe kage, kringle, lagkage
med hjem, hvis du skal have gæster.
Hver fredag går der et brødudsalg rundt
på plejehjemmet, så beboerne kan købe
lidt godt til weekenden.
Alt brød er hjemmebagt.
Tirsdag kommer der rundstykker
Torsdag franskbrød.

Madens hjemsted.
Maden i Caféen leveres fra Bakkegården,
hvor der sættes pris på at lave maden fra
bunden af årstidens råvarer.
Betaling
tid konVi har

foregår altant.
mobilepay

Arrangementer
Vores arrangementer annonceres på vores hjemmeside samt i Områdebladet.
Udlejning
Brugere af huset kan leje vores lokale
uden for åbningstid. Pris 1000kr. Man
skal købe vores drikkevarer, maden sørger man selv for samt rengøring og borddækning. Det er også muligt at holde begravelses kaffe. Beboere på plejehjemmet betaler ikke for leje.

Gaver.
Mangler du en gaveidé , kan du købe gavekort, kunsthåndværk, håndarbejde billeder både som foto malerier og grafisk
kunst. Vi har også salg af loppefund og
second hand.
Læsestof
Du kan frit læse BT samt VAF
Vi har mange bøger du kan låne.

Åbningstider
Mandag 8.30– 16.00
Tirsdag 8.30-16.00
Onsdag 8.30-16.30
Torsdag 8.30-15.30
Fredag 8.30-14.30

Vi tilbyder hyggelige omgivelser med god
mad og social samvær. Vi har en dejlig
gårdhave , orangeri og petanquebane,
samt krolf, som I er meget velkommen til
at benytte.
Vores interessegrupper kan du læse om i
vores Områdeblad og på hjemmesiden.
Fredag kl 14.00 kan i købe vores rester på
køl til ½ pris.
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