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Har du prøvet Kirsebærhavens spisetilbud? 
Da byrådet for snart 4 år siden lod Kirsebærhaven ombygge og udvide til et aktivitetscenter 

for ældre borgere i Aabenraa var det vigtigt, at ombygningen omfattede etableringen af et 

cafemiljø, der skulle fungere som et naturligt mødested for socialt samvær. 

Det er lykkedes. Der er altid liv i vort cafemiljø, og mange ældre gør også brug af  

Kirsebærhavens spisetilbud, men vi vil gerne invitere endnu flere medlemmer til at gøre 

brug af spisetilbuddet.  

                             

Hvornår er der åbent i Cafeteriet? 
Cafeteriet er åbent på hverdage fra kl. 9-16 – dog kun til kl. 15 på fredage. Der er lukket i 

weekenden og alle helligdage. 

Hvad kan jeg købe i Cafeteriet? 
Medlemmer kan i hele åbningstiden købe varme retter, smørrebrød og en række forskelli-

ge kager. Desuden kaffe, the, vin, øl sodavand og vand. 

             



Er der en menuplan for varme retter? 
Der tilbydes altid 3 forskellige varme retter – ofte flere. Menuplanen skifter fra dag til dag 

og kan ses på cafe disken.  

Hvordan betaler jeg? 
Der betales kontant ved bardisken. 

 

Hvem dækker op/rydder af og hvordan serveres maden? 
Vort cafeteria skal være selvfinansierende. Derfor er køkkenet bemandet med frivillige, 

som laver smørebrød, bager boller og småkager, rydder op osv. osv. Derfor beder vi også 

cafeteriets gæster om at hjælpe os ved selv at hente maden ved køkkendisken og ligeledes 

selv hjælpe til med at afhente og aflevere porcelæn og bestik på de fremstillede vogne. 

Kritik og ros. 
Vi har løbende justeret, ændret og forbedret vort spisetilbud. Men vi modtager altid gerne 

gode forslag til ændringer/forbedringer – og naturligvis også ris og ros.  

Kom og prøv Kirsebærhavens spisetilbud. 
Alle medlemmer er velkomne i vort cafeteria. Det koster kun 100 kr. om året at 

være medlem. Og skulle du få lyst til at melde dig som frivillig i køkkenet – så vil 

du blive budt meget velkommen.  

Brugerrådet 


