
i Silkeborg Kommune

Cafétilbud

Sundheds- og Omsorgsafdelingen



Hvad tilbyder  
cafétilbuddet:

 ◆ Du kan i alle caféerne mod forudbestilling senest 
dagen før, købe og spise din middagsmad.

 ◆ Du kan i alle caféerne mod forudbestilling købe 
din middagsmad og tage den med hjem

 ◆ Caféerne kan som hovedregel ikke tilbyde diæt
mad. Caféerne tilbyder dog diabetesdiæt. 

 ◆ Du vil kunne se hvad dagens ret er på menupla
nen, som er ophængt i caféen. Du har også 
mulighed for at tage en menuplan med hjem.

 ◆ Rosengårdcentret og Remstruplund har et større 
tilbud end de andre caféer. Se tilbuddet i caféen.

 ◆ Der vil lejlighedsvis, ved arrangementer i de 
øvrige caféer være mulighed for at købe kaffe, 
kage, frokostret m.m. Det er de enkelte caféer, der 
fastsætter tilbuddet. Du skal også ved disse arran
gementer forudbestille dit køb.

 ◆ Du er altid velkommen til at kontakte caféen for 
information om cafétilbuddet.

Hvem kan benytte 
 cafétilbuddet:

 ◆ Pensionister eller borgere over 60 år, bosiddende 
i Silkeborg Kommune.

 ◆ Borgere der er visiteret til madservice.

 ◆ Besøgene til borgere på plejecentre.

 ◆ Gæster til og i følgeskab med pensionister eller 
borgere over 60 år, bosiddende i Silkeborg 
Kommune.

 ◆ Borgere fra Silkeborg Kommune, som yder en 
 frivillig indsats på ældreområdet.
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Hvordan er åbningstiderne:
 ◆ Caféerne på plejecentrerne har åbent alle årets 

dage, du kan altså spise din daglige middagsmad 
i caféen. 

 ◆ Der kan være forskellige åbningstider i de enkelte 
caféer. For yderligere information henvises der til 
den enkelte café.

Hvordan bestilles og 
 afbestilles maden:

 ◆ Ønsker du at benytte caféen, og er du ikke visiteret 
til madservice, skal du selv kontakte caféen for 
nærmere aftale.

 ◆ Visiteres du til madservice uden udbringning, 
giver visitator caféen besked derom. Du skal efter
følgende selv tage kontakt til cafeen, for at aftale 
hvilke dage du kommer, og spiser din mad.

 ◆ Maden tilbydes senest 5 hverdage efter du har 
valgt café.

 ◆ Alle borgere, der benytter cafétilbuddet og som 
ønsker at afbestille maden, skal give besked 
inden for caféens åbningstid. Afbestillingen kan 
ske personligt eller pr. telefon. Du kan se telefon
nummeret til caféen under afsnittet ”Hvor ligger 
caféen”.  
Tidsfristen for bestilling/afbestilling af maden kan 
du få oplyst i caféen. 
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Hvordan betales der:
 ◆ Er du visiteret til madservice uden udbringning, vil 

din betaling for maden ske via din pensionsudbe
taling. Caféen skal derfor have oplyst dit navn og 
cpr. nr.

 ◆ Er du ikke visiteret til madservice uden udbring
ning, betaler du kontant ved kassen eller via din 
pensionsudbetaling. Ønsker du at betale via din 
pensionsudbetaling, skal du oplyse navn og cpr. 
nr. til cafépersonalet.

 ◆ Husk at afmelde din bestilling, hvis du er forhind
ret i at komme og spise, ellers må du betale for 
mad du ikke får.

Hvad er priserne:
 ◆ Priserne kan ses i caféen.

 ◆ Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar

 ◆ Pensionister eller borgere over 60 år, borgere  
der er visiteret til madservice samt  frivillige,  
der hjælper på centrene, betaler en pris der  
er  fastsat af byrådet.

 ◆ Gæstepris betales af borgere som:

  ikke  bor i Silkeborg Kommune

   ikke er pensionister eller over 60 år og bor i 
Silkeborg Kommune

 ikke  yder en frivillig indsats på centrene
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Hvor ligger caféerne:
Område Nord:

Søvangen Plejecenter, 
Vester Langgade 30, 8643 Ans, tlf. 89 70 41 40
Mail: cafesoevangen@silkeborg.dk

Område Syd:

Cafeen Remstruplund, 
Gudenåvej 1A, 8600 Silkeborg, tlf. 89 70 39 08
Mail: caferemstruplund@silkeborg.dk

Toftevang Ældrecenter, 
Silkeborgvej 31, 8653 Them, tlf. 89 70 38 72
Mail: cafetoftevang@silkeborg.dk

Virklund Plejecenter, 
Virklundvej 17C og D, 8600 Silkeborg tlf. 51 49 02 38
Mail: cafevirklund@silkeborg.dk 

Område Øst

Fårvang Ældrecenter, 
Lærkevej 19, 8882 Fårvang, tlf. 89 70 46 02
Mail: cafefaarvang@silkeborg.dk

Café i brugerstyret center:
Rosengårdcenteret, 
Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg, tlf. 89 70 35 24
Mail: caferosengaard@silkeborg.dk
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