Blå Kors i Vorbasse er en non-profit organisation der har en socialøkonomisk afdeling (4PLUS), som giver arbejde og beskæftigelse til hjemløse
borgere. Caféen i Stoppestedet er en del af 4PLUS.
4PLUS ordner også din have, producerer havemøbler, indretter butikker,
skover træer og producerer brænde. Vi har altid lavet mad til alle på centret, og nu vil vi også gerne tilbyde borgerne i byen en god madpakke, måske lidt lunt efter årstiden, en kop kaffe eller et stykke kage til en yderst
overkommelig pris - og så må du oven i købet spise maden i hyggeligt selskab.

NYHED i Vorbasse
Café i
STOPPESTEDET

Vi har en lille vejbod og en udstilling fra vores produktion på Stoppestedet.
Konceptet er, at du sender en sms inden kl. 10.00, og så er din mad klar til
udlevering på Stoppestedet, Nørregade 9, Vorbasse mellem kl. 11.00 og
kl. 13.00 eller efter anden aftale. Du kan bestille dage forud og se ugens
menu på Facebook : VoresMenu
Send din ordre til Tlf. 5080 5007
Brochuren er gældende vinter 2019
Betaling med Mobile Pay nr. 97309
eller kontant betaling

Nørregade 9 - 6623 Vorbasse

Følg os på Facebook: VoresMenu
Kontakt os på tlf.: 5080 5007
Send os en mail på: VoresMenu@blaakors.dk

Åbent alle hverdage fra kl. 11.00-13.00

SMS din bestilling ind på telefon 5080 5007
inden kl. 10.00
Konceptet er, at du bestiller inden kl. 10.00 også gerne
dagen før, så kan du hente din mad på Stoppestedet
mellem kl.11.00 og 13.00.
Send/tast sms kode og skriv afhentningstidspunktet.

Varm aftensmad
Fra uge 43 er det nu muligt at bestille retter til sin aftensmad, den er varm lige til at spise ved levering.
Bestilling skal ske inden kl. 10.00 på vores mail
VoresMenu@blaakors.dk eller 5080 5007
Det er incl. levering i Vorbasse by mellem kl. 17.00 og 18.00
Eller du kan afhente det i Caféen mellem 11.00 og 13.00

Se den gældende menu og priser
på Facebook: VoresMenu
SMS-kode: Bestilling

Pris

Pris kr. 52,- pr ret.
Menu uge 43 - uge 45:
Forloren hare med kartofler, grønt og sovs.
Boller i karry med ris og grønt.

A:

3 stk. uspec. snitter/håndmadder (10 kr. pr. stk.) kr. 20,-

B:

Frikadeller m/kartoffelsalat

kr. 20,-

C:

Dagens salat

kr. 20,-

Der vil jævnligt komme nye retter på menuen. De kan ses
på vores facebook.com/voresmenu eller du kan komme forbi Caféen og få en seddel med menuen.

D:

Stort pølsehorn

kr. 10,-

Betaling inden levering

E:

Stor pizzasnegl

kr. 10.-

F:

Dagens kage

kr. 10,-

G:

Knækbrød, 10 stk.

kr. 15,-

H:

Smørrebrød 3 stk. uspec. (20 kr. pr. stk.)

Kr. 50,-

Uden bestilling mellem kl. 11.00-13.00
Der vil altid være mulighed for kartoffelsalat m/frikadeller,
pølsehorn el. lignende.
Det samme gør sig selvfølgelig gældende med en sodavand, kaffe/te/kakao, der koster kr. 10,-

