Med en duft af Middelalder.
På vores menu kort har vi enkle og smagfulde
frokostretter.
Fra menuen:
Borgens Burger, kyllinge wrap, hjemmelavede
frikadeller. Kage og is. Kaﬀe / te og ostemad.

Hvad kan I tænke jer?

Café Borgen.
En socialøkonomisk
virksomhed.
Café Borgen er en virksomhed, der ikke får tilskud
fra det oﬀentlige. Vi arbejder helhjertet på at skabe
en virksomhed, der kan være det rette springbræt til
arbejdslivet for mennesker, der har haft svært ved at
finde et tilpas udfordrende arbejde.

Vi tager imod større grupper. Ældresagen,
husmoderforeninger, børnefødselsdage,
idrætsklubber, foreninger på tur ….
Ring og spørg efter et uforpligtende tilbud.

Vi udspringer af Foreningen Bustrup Hovedgård.
Bustrup fik i 2013 tildelt årets virksomhedspris i
Skive Kommune, fordi Bustrup har gjort meget for at
oprette arbejdspladser til borgere, der har været
uden for arbejdsmarkedet.

Vi vil gøre vores for at opfylde jeres ønske.
Vi har også mulighed for, at I kan afholde
konference, generalforsamling, selskaber og kan
sammensætte menuen efter aftale med jer.

Vi håber, at I er tilfredse med vores betjening og den
service, vi kan tilbyde. Vi er meget glade for at
modtage ros og ris og spændende ideer til at gøre
jeres oplevelse større.

Vi glæder os til at tage imod jer og være med til at
give jer en god dag.
Åben 12 - 16. Tirsdag og torsdag lukket i maj.
Daglige åben over sommeren.
Weekender kl 10 - 16.

cafeborgen.dk
borgen.cafe@gmail.com
Borgen 6B, 7860 Spøttrup.
Tlf * 45 29272221 Flemming Holmgaard
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Café Borgen
Borgen 6B, 7860 Spøttrup.
Tlf * 45 29272221 Flemming Holmgaard
Dejlig café med udsigt til Danmarks bedst bevarede
Middelalderborg. Søudsigt og hyggelige omgivelser.
Her kan du slappe af med frokost efter en tur rundt på
Borgen eller komme forbi til eftermiddagskaﬀen.

Café Borgen er en
socialøkonomisk
virksomhed.
På Café Borgen giver vi
medborgere muligheden
for en god ny start på
deres arbejdsliv.

Café Borgen er en
anderledes café.

Café Borgen med udsigt
til Spøttrup Borg

Café Borgen med god
mad og plads til mange.

Vi har flere medarbejdere i
virksomhedspraktik. Vi
træner hinanden til at
sørge godt for kunderne.
Hjælp os gerne med til at
blive dygtigere til arbejdet.

Café Borgen er smukt og
dejligt indrettet. Vi har
udsigt til Spøttrup Borg.
Café Borgen ligger lige
ved et naturområde og
tæt på Limfjorden.

Enkel, lækker og god
smag, rimelige priser.
Plads til 100 mennesker.
Nem adgang for kørestole.
Konferencer, private
selskaber, arrangementer.

Bustrup.dk

Café Borgen

Café Borgen udspringer af Foreningen Bustrup
Hovedgård. Bustrup Hovedgård var en af de herregårde,
der hørte til Spøttrup Borg og var under Bispens
herredømme. Idag er Bustrup hjemsted for en
specialskole og arbejder sammen med tre opholdssteder
for børn og unge i alderen 13 - 18 år. Gennem et alsidigt
program med mange store og små oplevelser arbejder vi
på at give disse børn og unge de bedste muligheder for
at klare sig i samfundet uden afhængighed af sociale
ydelser. Vi har desuden Sallings største skulpturpark
med smukke afrikanske skulpturer.

Welcome to Café Borgen. A very nice café in the
beautiful nature of Salling. Nice dished served with
inspiration from the medieval times. Cosy Danish
environment and another kind of Danish café. Here you
can relax with lunch or a cup of tea or coﬀee served in
the afternoon. Simple, delicious, and well tasty food
served for reasonable prices. We are longing to see you.
Opening hours are the same as the Castle of Spøttrup.
Café Borgen
Borgen 6B, 7860 Spøttrup.
Tlf * 45 29272221 Flemming Holmgaard
borgen.cafe@gmail.com

