Bolbro Brugerhus’ café

Caféen - husets hjerte

Om Brugerhusets café og

Bolbro Brugerhus Café

køkken
Brugerhusets café drives af frivillige køkkenmedarbejdere i dagtimerne sammen med den ansatte
køkkenansvarlige. I aftentimerne bliver caféen bemandet af frivillige fra åbne aktiviteter. Caféen
har almindeligt udsalg i dagtimerne og mindre udsalg i aftentimerne.

MENUKORT

Foreninger, netværk og ikke kommercielle fællesskaber, kan låne lokaler både i hverdagen og i
weekenden efter aftale med daglig leder.
Forplejning til arrangementer skal aftales med
den køkkenansvarlig.

Åbningstider:
Mandag—torsdag

9:00 - 16:00

Og

18:30 - 20:30

Fredag

8:30 – 14:00

Brugerforeningen forventer, at alle køber forplejning og drikkevare i caféen, også ved fødselsdag
eller lignende. Det er ikke tilladt at medbringe eller
nyde alkohol i caféen.
Brugerforeningen v. Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshus
Stadionvej 50, L-M
5200 Odense V
Tlf: 65 91 22 09
CVR. 33824637
info@bolbrobrugerhus.dk

Ifølge aftale med køkkenansvarlig, kan frivillige
køkkenmedarbejdere være behjælpelig med arrangementer i weekenden.

www.bolbrobrugerhus.dk
Facebook

MobilePay
55833

Fællesskab og kultur

Menuen i caféen
i hverdagen

Specielle retter

Kage og drikkevarer

Rugbrød:

Tirsdags og onsdags—retter

Kage:

m. æg, ost rullepølse eller kyllingefilet

12kr.

Franskbrød:
m. ost, rullepølse eller kyllingefilet

15kr.

Rundstykker:
m. ost eller marmelade

8kr.

Hjemmebagt kage
Hver tirsdag og onsdag tilbyder vores dejlige
køkken en særlig ret, som man ikke normalt

Bradepande til 24 pers.

100kr.

Lagkage (Rund form til 12 personer)

120kr.

kan finde på vores menukort.

Hjemmebagt småkage

Fiskefilet på rugbrød

35kr.

Æg og rejer på rugbrød eller franskbrød

25kr.

Frikadeller m. rødkål på rugbrød

20kr.

Pr. Stk. 1kr.

Det vil være forskellige retter fra dag til dag.
Bestilling af disse retter er et krav, idet de kun
vil blive lavet i begrænset mængde.

Bestilling og information omkring disse retter
finder sted i caféen.

Andet:

Pr. Stk. 8kr.

Drikkevarer:
Juice
Sodavand
Kakao
Kaffe– Kop / Krus / Kande
The—Krus / Kande

6kr.
10kr.
Pr. Brev 8kr.
5 / 8 / 25kr.
5 / 15kr.

