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Café Viola 

Deli Deli 

Ekstedts

Espresso House 

Gerdas 

Gårdscaféet 

Lennartssons 

Marieborgs 

McCafé på McDonalds 

Nygrens .

Peggys fika m.m. 

Sallys  

Triumf glasscafé

 

MED OMNEJD:

Brobacka kaffestuga 

Lindelöv Slottscafé i Gräfsnäs 

Kaffekoppen i Sollebrunn 

Nolbygårds ekocafé  ¨

Tallhyddan  

Café Viola
Nygatan 16E, Alingsås
Det mysiga och charmiga kaféet är för dig som gillar 
den gamla, typiska kaféstilen.

Lenartssons Café
Kungsgatan 33, Alingsås
Ett kafé i gammaldags stil med ett stort urval 
av bakelser.  

Triumf Glasscafé
Lilla torget, Alingsås
Här finns massvis av glass som du kan njuta av 
samtidigt som du blickar ut över torget i Alingsås. 

Brobacka Kaffestuga
Brobackavägen 121, Alingsås
Detta är det perfekta stället för dig som vill varva 
ner i en lugn miljö med en kopp kaffe. 

Lindelövs Slottcafé i Gräfsnäs
Kungsallén, Sollebrunn
Det välbesökta kaféet ligger vackert belägen i 
Gräfsnäs slottspark. 

Kaffekoppen i Sollebrunn
Gräfsnäsvägen 6, Sollebrunn
Ett gammalt, gemytligt kafé. Här finns hembakat 
fika, smörgåsar och mat.

Nolbygårds Ekocafé
Ängsvaktaregatan 19, Alingsås 
Ett kafé som är beläget på en äldre lantgård i en 
naturskön miljö, strax utanför Alingsås centrum.

Tallhyddan
Nolhaga allé 17, Alingsås 
Här kan du njuta en våffla eller några plättar med 
sylt, och avsluta sedan dagen med minigolf.  

Marieborgs Café
Skolgatan 76, Alingsås
Ett hemtrevligt bageri. Här kan du köpa nygräddat 
bröd, kakor, pajer, bullar med mera. 

McCafé
Bangatan 77, Alingsås
Ett simpelt och snabbt kafé som erbjuder 
bakelser och kaffe för ett billigare pris. 

Nygrens Café
Drottninggatan 27, Alingsås
Ett charmigt, mysigt och hemtrevligt kafé. Här finns 
hembakade bröd och bakverk gjorda med kärlek. 

Peggys fika m.m
Nygatan 7, Alingsås
Kaféet bjuder på deras hembakade bakelser och 
delikatesser från deras våffelmeny.

Sallys’s
Kungsgatan 20, Alingsås
Kafé med en modern stil och en mängd olika 
bakverk och en populär lunchservering.  

Deli Deli
Nygatan 11 - 13, Alingsås 
För dig som vill ha en upplevelse med cool inredning 
och härlig personal. 

Ekstedts Bageri & Café
Drottninggatan 26, Alingsås
Bageriet erbjuder ett brett sortiment av matbröd, 
tårtor och kakor. 

Espresso House
Kungsgatan 29, Alingsås
Den perfekta samlingsplatsen för dig som älskar gott 
kaffe. 

Gerdas Bageri
Göteborgsvägen 16, Alingsås
Det traditionella kaféet som välkomnar dig med en 
trevlig miljö, tillsammans med olika bakelser och 
enklare maträtter. 

Gårdscaféet
Kungsgatan 26, Alingsås
Här har du möjligheten att njuta av de goda 
bakelserna och maträtterna. 
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Alingsås turistinformation, Kungsgatan 14.
Kontakt: 0322-616200, turistbyran@alingsas.se.
Vastsverige.com/alingsas.



Kafékarta över Alingsås


