Plejehjemsleder:

Gitte Just

Leder af caféen:

Lotte Jensen

Velkommen til
Café Strandhøj

Køkkenassistent: Jane Carlsen
Ernæringsassistent: Joan Schrøder

Gylfesvej 17
3060 Espergærde
Tlf. 49 28 14 94

Vi vil gerne byde dig velkommen til Strandhøj
På Strandhøj bor 38 beboere fordelt på fire afdelinger, samt
yderligere 11 beboere på Lille Strandhøj, som ligger på hjørnet af
Stokholmsvej og Gylfesvej
Herudover har Strandhøj et Dagcenter, der har besøg af ca. 20
gæster dagligt.
Hjemmeboende pensionister og pårørende er velkommen i cafeen.
Det er også tilladt at have gæster med.
Åbningstider i Caféen:
mandag-fredag:
lørdag og søndag

10.45-13.15
Lukket

Der serveres varm mad fra kl. 11.30-13.00
Udvalg og priser
Cafeen tilbyder blandt andet, hovedret, lun ret, smørrebrød,
desserter, salat og kage. Herudover kan der købes vin, øl, diverse
sodavand, saft, mælk, kaffe og te.
Priser pr. 1. januar 2017
Hovedret:
Lun ret:
Dessert:
Smørrebrød (usp.)
Smørrebrød luksus
- (laks, rejer, fiskefilet)
Ål
Kaffe
Lagkage (hel)

49,50/53,00 kr.
30,00 kr.
19,00 kr.
15,00 kr.
pris aftales
pris aftales
40,00 kr.
8,50 kr.
140,00 kr.

Mad ud af huset
Det er altid muligt at tage mad med hjem. Hvad enten du medbringer dine egne beholdere, eller vil benytte vores, pakker vi
maden ind til dig, så den er nem at transportere.
Smørrebrød kan også bestilles ud af huset. Hvis du vil have
uspecificeret kan du bestille dagen før. Hvis du har særlige ønsker skal det bestilles 4 dage før og koster fra 15 kr.
Lagkager skal også bestilles senest dagen før, uanset om den
skal med hjem eller spises her.
Ved særlige lejligheder:
Udlån af cafeen 10 kr. pr. person.
(opvask efter aftale, 5,00 kr. ekstra pr. person )
Fad servering 5,00 kr. ekstra pr. person.
Øl, vand, vin skal købes i cafeen
Menuplan
Hver måned udarbejdes en menuplan som kan købes for 1 kr.
Rygning
Rygning er ikke tilladt på Strandhøj, og dette gælder
selvfølgelig også i caféen
Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe hvis du har
spørgsmål eller forespørgsler. Tlf. 49 28 14 94

