Café Skovgården
spis i selskab med andre

Marts 2022

Café Skovgården
Velduftende, veltilberedt og indbydende mad vækker appetitten. Godt selskab under måltidet har betydning for lysten til at spise. Måltidet kan være en
anledning til at mødes i et fællesskab med andre.
Kombinationen af god dansk klassisk mad og godt selskab under måltidet er
muligt i Café Skovgården på Aktivitetscentret Skovgården. Her er du altid
velkommen - også selvom du ikke bruger det øvrige hus.
Hver fredag kl. 12.00 spiser vi sammen
Har du lyst til at benytte Skovgårdens café og spise sammen med andre,
så mødes vi hver fredag kl. 12.00 og spiser sammen ved det første aflange bord ved vinduet. Der vil være en medarbejder eller en frivillig, som
spiser med.
Du er velkommen til at kontakte Café Skovgården på tlf. 7235 5806 for
yderligere oplysninger.
Caféen har åbent alle hverdage:
Mandag, tirsdag og torsdag: fra kl. 8.30 - 14.00.
Onsdag: fra kl. 8.30 - 15.00 og
Fredag: fra kl. 8.30 - 16.00.
Café Skovgården ligger tæt på hjertet af Værløse, i gå-afstand fra Bymidten.
Caféens medarbejdere tilbereder al maden i caféens køkken. Dagens ret
serveres mellem kl. 11.30 – 13.00. Der er mulighed for at vælge mellem dagens ret 55 kr. eller smørrebrød 14 kr. stk. Desuden kan der købes dessert,
kage og diverse drikke.
Du kan se menuplanen for marts måned på næste side.

Du kan købe smørrebrød med hjem. Medbringer du en beholder kan du
også købe et varmt måltid med hjem.

Dagens ret i Café Skovgården kr. 55,-. Dessert kr. 20,Tirsdag

d. 1.

Svinemørbrad m/ honning og soja

Onsdag

d. 2.

Kylling m/ peberfrugt og gulerødder

Torsdag

d. 3.

Dagens fisk

Fredag

d. 4.

Chili/vaniljemarineret kamfilet m/ bagt kartoffel

Mandag

d. 7.

Baconrulle i fad m/ flødegrøntsager

Tirsdag

d. 8.

Italienske kødboller i tomatsovs

Onsdag

d. 9.

Jægerbøf m/ svampesovs

Torsdag

d. 10.

Dagens fisk

Fredag

d. 11.

Fanø gryde

Mandag

d. 14.

Sigøjnerpande m/ kartoffelmos

Tirsdag

d. 15.

Glaseret hamburgerryg m/ flødekartofler

Onsdag

d. 16.

Pasta m/ kødsovs

Torsdag

d. 17.

Dagens fisk

Fredag

d. 18.

Ovnbagt hakkebøf m/ porrer og kryddersovs

Mandag

d. 21.

Kyllingeoverlår m/ stegte kartofler og bacon

Tirsdag

d. 22.

Kartoffelfad m/ hakket oksekød

Onsdag

d. 23.

Krebinetter m/ stuvet pack choi

Torsdag

d. 24.

Dagens fisk

Fredag

d. 25.

Ribbensteg m/ tyttebær salat

Mandag

d. 28.

Gryderet m/ karry, kokos og chutney

Tirsdag

d. 29.

Koteletter i fad m/

Onsdag

d. 30.

Argentinsk bix m/ kartoffelmos

Torsdag

d. 31.

Dagens fisk

Ret til ændringer forbeholdes - Varm ret mellem kl. 11.30 og 13.00

Kom og se Skovgården
og hør om de mange muligheder:
Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården er mødestedet for Furesø
Kommunes seniorer og tilbyder en lang række aktiviteter, hvor det gode
sociale samvær er i centrum.
I månederne fra september til april er der informationsmøde den første mandag fra kl. 11.00 -12.00. På disse informationsmøder vil du høre om aktivitetscentrets mange tilbud. Efterfølgende får du en rundvisning.

Det er også muligt uden for denne
periode at få en præsentation af
huset. Kontakt Skovgårdens reception på tlf.: 7235 5801 og få en
aftale om at komme forbi.

”Tirsdagstilbud”
Hver tirsdag tilbyder caféen ”Tirsdagstilbud”
med en kop kaffe og dagens søde tilbud
til 25 kr. Et tilbud, der indbyder til at sætte
vennerne i stævne i Café Skovgården

Vi glæder os til at se dig

Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården, Skovgården 1,
3500 Værløse, tlf. 72 35 58 00, www.skovgaarden.furesoe.dk

