Golfcaféen genåbner 21. april
Endelig får vi lov, at byde vore medlemmer og gæster velkommen til
Mollerup Golfcafé.
Fra den 21. april flyder der atter dejlig kold fadøl fra hanerne i caféen,
og det bliver muligt at få lidt at spise og drikke efter en runde golf.
Nu kan vi igen mødes op til 50 personer på terrasserne med den
anbefalede afstand på 1 meter og mulighed for håndsprit. Men vi kan
også mødes inden døre i selskaber af indtil 10 personer. Det kræver
dog både bordbestilling senest 30 minutter før og fremvisning af en
negativ coronatest, der ikke er mere end 72 timer gammel, eller et
coronapas, der dokumenterer enten afsluttet vaccination eller
overstået Covid-19 sygdom.
Bordbestilling kan enten foregå pr. mail til ke@mollerupgolfclub.dk, på
telefon 24 48 88 23 / 89 44 94 99 eller ved personlig henvendelse.
Åbningstiden vil frem til 6. maj, hvor næste fase af genåbningen vil
finde sted, være kl. 11:00 til kl. 18:00. Åbningstiden og forsamlingsloftet
bliver forventeligt udvidet hen over sommeren.
Royal Unibrew er ny leverandør.
Det bliver et register af nye spændende øl og special øl samt Gin og
tonic og Mojito, der flyder fra caféens nye anlæg fra Royal Unibrew
(Ceres).

Royal Unibrew (Ceres) bydes samtidig velkommen som ny sponsor i
klubben.

Online bestilling af drikkevarer og mad via mobilen.
Fremover kan drikkevarer og mad bestilles med mobiltelefonen via
appen Horago, der kan hentes på App Store eller Google Play.
Appen åbnes ved at scanne QR koden på det bordkort, der findes på
hvert bord eller ved at lade mobilen fange den chip, der er indbygget
i bordkortet. Både de drikkevarer og den mad, der kan serveres i
Mollerup Golfcafé, dukker op på skærmen.
Alternativt åbnes appen på telefonen.
Ved 17. tee findes også en QR kode, så drikkevarer og mad kan
bestilles derfra, så det er klar i golfcaféen ca. 30 min. senere.

Det man ønsker at drikke og spise bestilles på telefonen.

Al bestilling af drikkevarer og mad til udendørs servering kan indtil
videre kun foregå via app eller personlig betjening.
Når ordren er klar til betaling indtastes, bestillingsnummeret på
bordkortet, hvis det ikke automatisk fremgår, hvorefter ordren betales
enten med det indlagte betalingskort eller med Mobile Pay.
Ønsker man at afgive bestilling indenfor, kan det KUN ske med
fremvisning af coronapas eller negativ coronatest.
Klippekort med rabat
De gamle klippekort til drikkevarer gælder til sidste klip! Nye klippekort
bliver med ni klip, og hvert tiende køb af drikkevarer bliver gratis, når
der fremvises et klippekort med ni klip.
Daglige specialtilbud.
Af menukort og tavlekort vil der løbende fremgå specialtilbud til
rabatpris.
Frem til næste fase af genåbningen 6. maj vil der dagligt være to
specialtilbud:
3 håndmadder og en lille fadøl / vand

75 kr.

Kaffe og kage

35 kr.

Jeg og min stab i caféen glæder os til endelig at kunne servicere jer.
Karen
Caféchef

