
 

 

SUNDHED OG ÆLDRE 

  

Holbæk Kommunes 

Caféer Gældende fra 1. januar 2021 

Adresser: 

 
Aktivitetshuset 
Nytorv 14, 4340 Tølløse ....................................tlf. 72 36 53 76 
 
Byparken 

Byparken 2, 4520 Svinninge ..............................tlf. 72 36 53 74 
 

Elisabethcentret 
Carl Reffsvej 2-4, 4300 Holbæk .............. tlf. 72 36 53 64/ 53 65 
 
Elmelunden 
Elmelunden 1,  4450 Jyderup……………………………….tlf.  72 36 5337  
 
Lersøcenteret 

Lersøparken 144, 4390 Vipperød .......................  tlf. 72 36 53 66 
 
Mårsø Ældrecenter 

Gl. Tusenæsvej 15A, 4300 Holbæk .................... tlf. 72 36 53 67     
 
Rosenvænget 

Rosenvænget 100, 4440 Mørkøv ....................... tlf. 72 36 54 01  
 
Stenhusbakken 
Stenhusvej 21, 4300 Holbæk .............................tlf. 72 36 53 68 
 
Tuse Ældrecenter 
Tusebyvej 24, 4300 Holbæk ..............................tlf. 72 36 53 71 

 
Åvang 

Hovedgaden 36 B., 4420 Regstrup ....................  tlf. 72 36 53 46 
 
Holbæk fælleskøkken  
Stenhusvej 21 4300 holbæk……………………………….  Tlf. 72 36 53 97 



 
 

 

 
 
 
 

    

 

 Åbningstider 

Caféerne er åbne 365 dage i tidsrummet 11.30-12.30, for borgere der har forud bestilt dagens 
menu i cafeen. Lersøcenteret og Åvang har kun åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, 
mens Elmelunden holder åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 
 
I dette tidsrum kan der købes enten to retter sammen, eller en hovedret eller en kold/varm 
biret (forret eller dessert). 

Alle former for specialkost/ diæter kan bestilles. Kontakt husassistenten i caféen eller Holbæk 
Fælleskøkken for nærmere information. 

Der kan bestilles almindeligt smørrebrød 
 

Hvem kan bruge caféerne? 

Alle borgere i Holbæk Kommune, der modtager pension og deres pårørende. Der kan kun 
spises i caféen såfremt maden er bestilt på forhånd. Bestillingen og betalingen af maden er 
bindende. 

Der er ikke krav om, at man er visiteret til madservice. Der er dog forskel på prisen på maden 
afhængigt af om man er visiteret eller ej. 

 

Priser 

                   Ikke 
Pris: Visiterede Visiterede 

Pensionister: Hovedret   ....................................... 52,00 kr. 65,00 kr. 
 Biret ................................................ 19,00 kr. 23,00 kr. 
 Hovedret + biret ..............................  62,00 kr. 77,00 kr.  

  
 
Pårørende: Hovedret .......................................................   65,00 kr. 
 Biret .............................................................     23,00 kr. 
 Hovedret + biret ............................................     77,00 kr. 
  
Ekstra: Smørrebrød .....................................  14,50 kr.  18,50 kr. 

  
 
 

  

 

Betaling 

Der kan ikke betales kontant i caféerne. Der skal derfor indgås aftale om 
at betaling for maden bliver trukket en gang om måneden over pensionen. Ved henvendelse hos 
husassistenten i caféen udleveres skema, som udfyldes forud for aftalens indgåelse. 

 

Jul og påske m.v. 

Ved højtider og i andre anledninger, vil brugerråd ved Dagscentre og Aktive Centre  
ind imellem afholde arrangementer med spisning.  
Her kan prisen være lidt højere, og der vil også her være tilmelding. 
 
 

Bestillingsfrister    

Den kommende måneds menu skal så vidt muligt være bestilt den 20. i indeværende måned. 
Afbestilling kan ske senest 3 dage før inden kl. 10. Afbestilling sker ved personlig eller  
telefonisk henvendelse i caféen. 
Der opkræves betaling for mad, som er bestilt også selv om man bliver fohindret i at komme i caféen 
den pågældende dag. 
Der opkræves betaling for mad, som ikke er rettidigt afbestilt.  
Mad til pårørende/ gæster skal være bestilt senest 5 dage før i caféens åbningstid  
eller pr. telefon  
 
 

Månedlige menuplaner 

Ny menuplan for næste måned kan hentes i caféen senest d. 11. i indeværende måned 
 
 

Personlig betjening 

I caféernes åbningstid (11.30-12.30) betjenes caféerne af husassistenter,  
som sælger maden og tager mod bestillinger og afbestillinger. 
Spørgsmål vedr. madens sammensætning, allergener mv. kan ligeledes rettes til husassistenterne. 
Leverandør af maden i caféerne er Holbæk Fælleskøkken, som kan kontaktes på tlf. 72 36 53 97 eller 
madservice@holb.dk. 
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