Mollerup Golfcafé & Restaurant.

Kære medlemmer.
Løvet på træer og buske indtager fantastiske farver og falder snart til jorden. Dagene bliver kortere og
solens livgivende stråler bliver færre. Antal spillere på anlægget aftager også. Det betyder samtidig, at
behovet for lange åbningstider i vores café & restaurant bliver mindre.
Frem til 1. november 2020 vil åbningstiderne dagligt være kl. 11:00 til kl. 17:00.
Mulighederne for forfriskninger er uændrede men muligheden for at få mad mindskes i forhold til tidligere.
Menu:
Lune frikadeller med kartoffelsalat. 65 kr.
Lune frikadeller med rugbrød og rødbede 55 kr.
Dagens smørrebrød 25 kr.
Dagens suppe med brød 65 kr.
Paprika gryde med ris. 100 kr.
Pomfritter med ketchup og remoulade 30 kr.
Café & restaurant vil på skift være bemandet med Niels som kok, andre lønnede medarbejdere samt
frivillige medlemmer, der har påtaget sig at hjælpe med at holde åbent. Dette er nødvendigt hvis
omkostningerne ikke skal overstige omsætningen. Vi stræber ikke efter overskud i denne tid men vil gerne
efterkomme medlemmernes ønske om service.
Forudbestilling (hvis muligt):
Niels vil sætte stor pris på at større grupper (minimum 8 personer), der gerne vil spise kontakter ham 2
dage før på tlf. 89449499, for at aftale det.
Efter 1. november 2020 vil åbningstiderne afhænge af vejrforhold, bookede tider på Golfbox og aktuelle
aftalte arrangementer i café & restaurant. Er der aftalte arrangementer, er der også åbent i café &
restaurant for medlemmerne og gæster.
Åbningstiderne vil løbende fremgå af klubbens hjemmeside.
Allerede nu er der opstillet en fungerende kaffe og kakao automat i velkomstområdet til selvbetjening og
afregning via Mobilepay. Ca. 1. november opstilles en snackautomat med salg også via Mobilepay af øl,
vand, chokolade, snacks, mm. og lidt fra shoppen, som forhåbentlig kan tilfredsstille medlemmers og
gæsters ønsker og behov i vintersæsonen.
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