
F J O R D S T J E R N E N  
C A F É / K Ø K K E N  

2 0 1 9  

Billedtekst, som beskriver bille-
de eller grafik. 

AFTENMENU 

Kontakt køkkenet for tilbud på: 

 

• 2- 3 retters menu   

• aften buffet 

 

SELSKABER 

Kontakt køkkenet for tilbud på: 

 

• Fødselsdag 

• Begravelse 

• Foredrag 

            ......og meget andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 5941 1599 

Mail: koekken@fjordstjernen.dk 

Isefjords Allé 25-27 

4300 Holbæk 

DRIKKEVARER 

 
Øl og vand ………………...10 kr. 

Husets vin pr. glas ……. 20 kr. 

Husets vin pr. flaske……80 kr. 

Snaps pr. glas……………..15 kr. 

Portvin pr. glas…………...15 kr. 



FROKOST MENU 

Kontakt køkkenet for et tilbud på  

• Let frokostanretning 

• Frokostbuffet 

• Frokostplatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal udvises hensyn til vores beboere 

KAFFE MED TILBEHØR 
Priser pr. person 

 
Kaffe/the……………………………….. 10 kr. 

 
Hjemmebagt bolle med smør….25 kr. 

 
Ostemad …………...……….……...... 10 kr. 

 
Nødder – tørrede frugt……....… 15 kr. 

 
Frisk frugt……………….….…...……… 5 kr. 

 
Gnav grønt………………...……..…....5 kr. 

 
Dagens kage……………..…....…..…10 kr.  

 
Flødekage……….………..…..….…...25 kr. 

 
 

Lagkage (10 personer).…...…... 150 kr.        
 

 
ANDET 

Smørrebrød………………….....…...23 kr. 

Sandwichbolle……………..………..35 kr. 

 

 

 

 

 

Der skal udvises hensyn til vores beboere 

Caféen kan benyttes af         
Fjordstjernens  beboere,          

pårørende og personale samt    
foreninger, i tidsrummet       

07.00 –22.00. 
 

• Caféen kan bookes ved at kontakte køkkenet   

koekken@fjordstjernen.dk   

• Mad og drikke skal købes af Fjordstjernens køk-

ken.  

• Servering og/eller opvask, oprydning og vask af 

borde kan tilkøbes for 265 kr. + moms pr. påbe-

gyndt time i normal arbejdstid (hverdage 7-17).  

Udenfor normal arbejdstid er prisen fastsat          

til 380 + moms pr. påbegyndt time. 

• Caféen skal afleveres i samme ryddelige stand 

som ved modtagelsen.  

• Ved sammenkomster over 30 personer skal der 

tilkøbes servering og oprydning. 

• Produktionskøkkenet kan  kun benyttes af køkken-

personalet 

• Når caféen lejes, skal der være opmærksom på, at 

det er et åbent areal, og det derfor kan forekom-

me, der passerer beboere og personale igennem 

området, samt at beboere vælger at opholde sig 

på området. 

BRUG AF FJORDSTJERNENS 

CAFÉ 


