Välkommen till
Stagg Restaurang & Café!
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Ät gott
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och umgås med
dina kompisar i
en avkopplande
miljö!
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Vår önskan är att du ska trivas hos oss och
uppskatta den mat vi serverar.
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Serveringstider för lunch är mellan kl. 10.45-13.00. För att undvika
köbildning och för att sittplatserna ska räcka är det viktigt att alla
respekterar sitt lunchschema.
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För allas trevnad ber vi er att plocka undan efter er så att vi kan lägga vår tid på att laga välsmakande mat.
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Hälsningar,
Marie, Marina, Elin, Thomas, Sara, Agneta, Camilla, Annika & Helene
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https://www.gyf.se/restaurangcafe
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Varmt
välkommen till
vår restaurang
& vårt café!
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SKOLMATSAPPEN

VAR RÄDD OM MATEN!
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Ladda ned skolmatsappen och
få veckans matsedel i mobilen.

Varje dag slänger svenska skolbarn mat för
1.1 miljoner kronor. Ta inte för stor portion
från början, ”backa gärna om” istället.
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SPECIALKOST

INFLYTANDE

SPECIALKOST
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Är du i behov av specialkost? Kontakta
köket och lämna in ifylld specialkostblankett. Blankett finns på hemsidan.

Är det något du är nöjd eller missnöjd med
– låt oss få veta!
Vi ser gärna att alla klasser har representanter i matrådet. Matrådet träffas 1 gång/
termin och diskuterar frågor som rör mat
och miljö i skolrestaurangen.
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Vid frånvaro kontakta köket för avbeställning. Tel: 0480-45 15 46 eller maila:
st_kok@ksgyf.se

FAVORITRÄTT?
Har du önskemål om en speciell
favoriträtt? Ta då chansen och maila till
st_kok@ksgyf.se

Det är endast tillåtet att äta på den skola
där du är inskriven. Ev. matgäster ska betala sin lunch till Café Stagg eller skolmåltidspersonalen.
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Med denna information vill vi hälsa dig
extra varmt välkommen till vår restaurang
& vårt café!
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”En av de fina sakerna med livet är att vi regelbundet måste avbryta det vi sysslar med och koncentrera oss på att äta.”
- Livet.se
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