Café
Til forældre og elever: Ny abonnementsordning

Abonnement på frokost

Guldmærket i økologi

Nu indfører det nye betalingssystem, som er
overskueligt og fleksibelt for elever og forældre
at benytte. Det er en abonnementsløsning – som
f.eks. et mobilabonnement. Abonnementet er på
månedsbasis, med en fast betaling i slutningen af
hver måned. Beløbet bliver automatisk trukket
fra jeres konto og I slipper for at huske på betaling.

Vores mad er 95% økologisk, sund, velsmagende
og billig.

Abonnementet er bindende, men kan opsiges
hver måned inden den 17. med ophør pr. den
næstkommende første. Prisen vil variere fra måned til måned da beløbet bliver udregnet efter
antal af skoledage.
Abonnementspriser:









Almindelig frokost 20 kr.
Almindelig frokost incl. snack 25 kr.
Gluten og laktosefri frokost 25 kr.
Gluten og laktosefri frokost incl snack 30 kr.
Vegetar frokost 20 kr.
Minus gris frokost 20 kr.
Øko skolemælk koster 3.50 kr.
Snack 8 kr.

Alle elever spiser hver dag sammen i caféen, enten den bestilte mad eller den medbragte madpakke.
Caféens personale består af fem uddannede
kokke, samt tre erfarne køkkenmedarbejdere.

Byens bedste skolemad
Vi laver hver dag 750 portioner mad til glade
børn. Børn elsker god mad og vi får mange tilbagemeldinger hver dag, både ros og ris. Heldigvis
mest ros. Alle disse udsagn er et vigtigt grundlag
for os, når vi sammensætter menuerne.
Vi har desuden opstillet en forslagskasse, så eleverne kan skrive madønsker til os.
Vi vil gerne lave byens bedste skolemad.

Vi betaler ikke penge retur hvis man er på ferie,
på lejrskole eller skolerejse, er syg eller har andet
fravær uden for skoleferierne. Disse fraværsperioder er på forhånd gennemsnitligt indregnet, og
derfor kan vi holde de lave priser.

Venlig hilsen
Anne Sofie Løber, køkkenchef
Søren Torp, administrativ leder

Hvis man ønsker at være med i madordningen fra 1. oktober er det nødvendigt at tilmelde sig senest inden den 17. september.
Der bestilles og betales via dette link:
https://abonnement.kommunebetaling.dk/aarhus/frederiksbjergskole
DET ER YDERST VIGTIGT,
AT OVERHOLDE BETALINGSFRISTEN

