Ca f è A s k

DIN BEBOERCAFE
I STAMHUSET
Telefon 43 97 43 53/43 97 43 43
Hold pause fra den daglige
madlavning.
Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder
aftensmad.

Åbningstider
Tirsdag, onsdag og torsdag aften:
Varm mad:

15.00 - 19.00

UDBRINGNING
LÆKKER VARM MAD.
Bragt direkte til dig i din stue!!
Tirsdage, onsdage og torsdage:
For beboerne i Askerød, Klyngen
og Gudekvartererne:
Du skal bare ringe dagen forinden
mellem:
Varm mad (afhængig af retten)

17.30-19.00

Til den almindelige sultne

32-42 kr.

Til den sultne (genopfyldning/
spis så meget du kan)

55-65 kr.

Til familien – 2 voksne og
2 børn incl. 2 ø l /2 vand
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert.

140 kr.

Til den økonomiske:
Rabatkort 5 x mad og
den 6. gratis

215 kr.

09.00 - 13.00

Dessert el. forret
Kaffe
32-42 kr. Kage

Rabatordning:
6 middage
195 kr.
Dessert eller supper
18-20 kr.
Forretter
20 kr.
.
Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om
dagens menu eller om ordningen.

CAFE ASK TAKE-AWAY
Hvis du hellere vil spise din mad hjemme,
men har for travlt til at lave den, så er der nu

20 kr.
5 kr.
5-8 kr.

Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside.

www.cafe-ask.dk
Tag din nabo med og få en hyggelig aften.
Vi glæder os til at se dig.

HUSK! Vi modtager Dankort og Mobilepay
Udlejning af Stamhussal
Kontakt Inge i Cafe Ask personligt
eller via telefon 43 97 43 53 eller mail:
ini@bo-vest.dk

mulighed for at bestille og hente din varme
mad i Cafe Ask tirsdag, onsdag og torsdag

Stamhussal:

kr.

aften. Fra kl. 17.30 - 19.00

Depositum : ved reservering

kr. 1.000

Leje:

kr.

600

kr.

300

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET

ved nøgleudlevering

Aflysning:

600

