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Kaféguide i coronatid 
 
Det här är en information anpassad efter rådande restriktioner med anledning av 
Coronapandemin  till föreningar/skolklasser, som skall ansvara för kaféet vid Ekebyhovs slott 
hösten 2020. 
 
Varje förening kommer att få en kontaktperson från styrelsen i Ekebyhovs slotts 
intresseförening.  Till denna kontaktperson kan ni vända er med frågor före och under 
kafédagen. Om ni ska ansvara för kaféet för första gången så är det en god idé att 
någon/några ansvariga gör ett besök på slottet någon helg i förväg och informerar sig om hur 
det går till. 
 
Det är viktigt att alla hjälps åt så att inte trängsel uppstår! 
 

ALLMÄN INFORMATION 
 
Ekebyhovs slott erbjuder en unik miljö, vilket ställer krav på alla som besöker och sköter 
slottet. Kaféansvarig förening har ansvaret för hela slottet beträffande nycklar m.m. enligt 
nedan. Låt oss ta det ansvaret på allvar för att kunna fortsätta att ha föreningsverksamhet på 
slottet även under coronapandemin. 
 

Öppettider 
Slottet och galleriet hålls öppna för allmänheten lördag och söndag kl 12.00 – 16.00. 

Lokaler och entré 
Entré till kafeét sker från trädgårdssidan.  
Så länge som möjligt sker serveringen utomhus då vädret så tillåter. 
Inomhus disponeras rummen mot trädgården, samt Wrangelska salen som är möblerad med 
vederbörligt avstånd mellan borden, som inte får flyttas om. 
Med tanke på allergiker får hundar inte följa med in i slottet. 
Se till att vara värd för hela slottet och håll alla rum öppna och välkomnande för besökande. 
Om vädret är slaskigt finns det plasttossor för leriga skor.  
Hämta tossor i intresseföreningens skåp och fyll på i korgar, som ställs utanför entrén på 
terrassen. 

Servering 
Social distansering gäller självklart överallt, men maxantalet 50 personer gäller inte för 
kaféverksamheten. 
Däremot är bufféservering inte tillåten.  
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör personer som är 70+ inte ingå i 
serveringspersonalen. De får förstås gärna bidra med bakverk.  
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När det gäller skolklasser och minderåriga bör inte mer än 5 ungdomar delta per arbetspass 
då det inte bör vara trängsel bland personalen. 
 

Kaféutbudet 
Kaféutbudet kommer att vara reducerat under hösten, och enbart förberedda assietter med 
kaffebröd erbjuds: 

• Bulle, mjuk kaka och småkaka 
(Kakfat 20:- enbart bulle eller mjuk kaka 10:- småkaka 5:-) 

• Ett gluten- och laktosfritt alternativ – t.ex chokladbollar 
(2 chokladbollar 10:-) 

• Kladdkaka med vispgrädde, (20:-) 

• Slottets äppelpaj med vaniljsås, (20:-) 

• Kaffe med påtår (20:-) Te med påtår (15:-) Saft med påfyllning (5:-, gratis för barn)  

• Valfria komplement – t.ex. matpajer  
 
Kaffe, te, och saft samt porslin ställs om möjligt upp på bord ute på terrassen mot 
trädgården. Längre fram i höst ställs det upp i det stora serveringsrummet, 
Även brickor för disk och matavfall ställs upp på terrassen eller längre fram i höst på skåpet  
in mot köket 
 

Kassa, betalning 
Bänkdelen närmast kylen kan vändas till en betalplats. Plastskärm står vid trappan till andra 
våningen. 
Tänk på att ordna swishbetalning för att så mycket som möjligt undvika hantering av 
kontanter. Kassaskrin för kontanter finns i intresseföreningens skåp. Ta med växelkassa. 

 

Hygien 
Håll avstånd också bland personalen.   
Använd plasthandskar när ni plockar upp bröd – finns i intresseföreningens skåp 
 

PROGRAM 
Konstutställningarna i Galleriet kommer att vara igång. Konstföreningen ansvarar för att 
besökare till galleriet håller avstånd. 
Inga andra program inomhus anordnas så längre restriktionerna för Corona gäller 
Eftersom Wrangelska salen kan komma att användas för kafégäster hålls flygeln låst. 

 


