Golfcaféen fra 21. maj.

Yderligere genåbning fra den 21. maj hvor der fortsat flyder dejlig kold fadøl fra
hanerne i caféen og det er muligt, at få lidt at spise og drikke efter en runde golf.
Menukortet justeres løbende. Menukortet kan ses på Horoga appen eller fysisk i og
ved caféen. Der vil være opslag om specialtilbud.
Nu kan vi igen mødes op til 100 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 50 personer. Det kræver dog 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 er ikke længere et krav men har I lyst til at bestille bord kan det enten
foregå pr. mail ke@mollerupgolfclub.dk mobil 24488823 / 89449499 eller ved
personlig henvendelse.

Mollerup Golfcafé & Restaurant.
Åbningstider Cafe / Bar / Køkken 2021
Sæson

Café/Bar

Køkken

Selskaber m.m.

HØJSÆSON uge 13 - 36
Højsæson Mandag - Torsdag 11.00 - 22.00 12.00 - 21.00 Efter behov & Aftale
Cafemenu
Cafemenu
Højsæson Fredag

11.00 - 17.00 12.00 - 16.00 Efter behov & Aftale
Cafemenu
Cafemenu

Højsæson Lørdag

11.00 - 19.00 12.00 - 18.00 Efter behov & Aftale
Cafemenu
Cafemenu

Højsæson Søndag

11.00 - 17.00 12.00 - 16.00 Efter behov & Aftale
Cafemenu
Cafemenu

Royal Unibrew er ny leverandør.
De nye spændende øl og special øl samt Gin og tonic og Mojito, der flyder fra
caféens nye anlæg fra Royal Unibrew (Ceres) er blevet godt modtaget. Desværre har
vi på grund af voldsom efterspørgsel her hvor alt åbner oplevet vanskeligheder med
levering af fadøl ankre. Men der er lys forude efterhånden som normaliteten igen
indfinder sig.

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 til drikkevarer giver rabat.
Der er rigtig mange der gerne vil nyde en kold fadøl m.m. efter en runde golf. For at
øge ekspeditionshastigheden men også for at give medlemmerne en økonomisk

fordel, kan der i Caféen købes klippekort til drikkevarer, hvor der gives rabat på én
genstand. Betal for ni få ti!

Daglige specialtilbud.
Af menukort og tavlekort vil der løbende fremgå specialtilbud til rabatpris.

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

