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Välj bara det du själv vill ha! 
Vi har över 30 olika Vi har över 30 olika 
ingredienser att välja mellaningredienser att välja mellan

Öppet till 19 .00 
gar,gar,  

ännu ännu lättare lättare att köpa att köpa 
med sig en sallad med sig en sallad 

hemhem

Välj b d t d jäl ill h !ddVälj bara d tt d sjä v v had jj bara de du s ä aälj bara d tt u lv vill hVälj barj !ett ä aälj bara dd ä he sä äV ääVälj bara dett du själv vill ha!

Mixa din sallad 
efter egen smak! 

Öppet till 19 .00Öppet till 19 .0Öppet till 19 .0Öppet till 19 .00

Smörgåstårtor, landgångar, 
fest- och grillfat, tårtor från fest- och grillfat, tårtor från 
Dahls bageriDahls bageri
Beställning 3 dagar innanBeställning 3 dagar innan

Orkar du inte välja har vi färdiga förslag!

Café Blå • ÄLVÄNGEN • 0303-74 88 60 • www.cafebla.org
Öppettider Måndag-Fredag: 8-19 Lördag: 9-14
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LE KOMMUNA

För ett hälsosammare liv i Ale

Promenera Mera 2010
Kom med på 
Föreningsledda promenader 
Hålanda 
Start vid Hålanda Bygdegård 
Torsdagar kl. 18.30, start 20 maj
Hålanda Sim & Trim. Info Pia Ahlberg, 0739-905919

Skepplanda
Start vid Simhallens entré
Måndagar kl 18.00, start 24 maj 
Hålanda Sim & Trim. Info Pia Ahlberg, 0739-905919

Hålanda
Start vid Hålanda Bygdegård
Måndagar kl 19.30, start 24 maj
Hålanda IF. Info Anna-Lena Erlandsson 
0705-44 96 89

Promenad minst 30 minuter ger föreningen ett 
bidrag när 4 eller flera deltar - Ingen föranmälan

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20Söndag kl: 13 - 20

AFTER AFTER 
WORKWORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17- 20Varje fredag 17- 20

"Bonnie heter jag. Jag är 
4,5 år och av rasen Burmil-
la. Efter 21 segrar tilldelas 
jag titeln Supreme Champi-
on. Det tycker jag smakar 
finfint!"

Högsta tänkbara utmäkrkelse gick till 3-årgia Hunny som 
vann tävling nummer 21 och därmed utsågs till Supreme 
Champion.

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

KURSSTART!

Gröna Kortet
Fortsättning och fadderronder.

Vi hjälper dig hela vägen!

www.nodingegolf.se •  0303-636 18


