Nytårsmenu roser:
Hej Palle
Det var en fantastisk menu og super mad – en stor succes
Med venlig hilsen Erik Luplau
*****
Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros – både for ”køkkenpersonalet” – og for alle nydende gæster og værter.
Godt nytår – vi ses givet i det nye år.
Mvh/Gert Zimmer
*****
Kære Varna Palæet
Vi har været kunder hos jer nytårsaften 2013. Vi vil hermed gerne udtrykke vores store tilfredshed med både jeres produkt samt jeres service.
Det var en stor fornøjelse at hente maden hos jer. Jeres venlige imødekommenhed og overblik var imponerende.
Desserten anbragte vi på et fryseelement inden vi kørte til sønderjylland for at holde vores nytårsaften. Vi fulgte jeres anvisninger på tilberedning
og fik lavet den fantastiske menu.
Det er helt sikkert ikke sidste gang vi er kunder hos jer og vi vil med glæde anbefale jer til vores venner og bekendte.
Med venlig hilsen
Birgitte Lüttge
*****
Kære Palle & Co.
Tak for en fantastisk og mindeværdig nytårsmiddag 2013.
Det var en fornøjelse at hente, tilberede og servere de særdeles lækre retter, og det var stort at opleve ægte gourmetkøkken i sit eget hjem. Både
værter og gæster var svært begejstrede.
Vi glæder os allerede til næste nytår!
Med venlig hilsen
Morten Nystrup og Lise Frost
*****
Kære alle på Varna
Tak for en fanatisk nytår menu - alt var af høj kvalitet - lige fra jeg modtog en mail med vejledning i forberedelsen, afhentning - igen med kyndig
vejledning og mulighed for spørgsmål - og til maden, som smagte pragtfuldt. Der var ikke gået på kompromis med hverken råvarer,
sammensætning af retterne eller portionsstørrelser (som passede os perfekt) og som en af vores gæster sagde om anretningen - det ligner jo en
professionel anretning :-) så også tak for en meget pædagogisk vejledning og for de mange små detaljer i anretningen, som lige gjorde det
"professionelt".
Det er sjældent at take away lever op til vores forventninger (som er høje) men I har virkelig leveret en pragtfuld oplevelse på årets sidste dag tak til alle.
Mange hilsner og på gensyn til nytårs take away i 2014
Helle Haubro Andersen
*****
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Hej
Vi vil gerne takke for en flot menu nytårsaften.
Det var en fantastisk oplevelse.
Godt nytår
Mvh Bent Johansson
*****
Hej
Vi havde den fornøjelse at lege gourmetkok for 17 venner nytårs aften.
Det var en stor mundfuld, men vi og gæsterne var oven ud begejstret.
Dog var der en svipser som jeg synes jeg bliver nødt til at gør jeg opmærksom på, og det var pastaen.
Den var total umulig at få af mellemlægs papiret, så det kæmpede vi rigtig meget med. og så til 17 mennesker,
puuuuha Hellere sige det end og gå og mugge. Så rigtig mange tak for dejlig mad, og god service. :-)
Venlig hilsen Henriette Geer
*****
Godt nytår. Vil lige fortælle at det var en fantastisk nytårs menu og vi nød den virkelig.
Eneste vi kunne se som en fordel var at vinmenuen kunne afhentes samtidig med maden.
Mvh Pia Ask
*****
GODT NYTÅR
Tusind tak for dejlig mad - Vi var 6 venner og hjalp hinanden, med at anrette èn ret ad gangen.
Maden fik stor ros af vores gæster.
Med venlig hilsen Benedikte og Finn Sørensen
*****
Hej Palle
Tak for den fine mad. Den var velforberedt, og jeg kunne også finde ud af at forberede serveringen.
Venlig hilsen og godt nytår. Gert
*****
Tak for mad !
Da jeg fik vedlagte instruks, var jeg lige ved at fortryde bestillingen, da jeg syntes der var meget, man selv skulle lave,
men det gik jo alligevel. Og det gik endda rigtig godt, så I skal vide, at bedømmelsen på maden er 6 stjerner ud af 6 mulige.
Det var rigtig godt.
Med venlig hilsen Leif Bach
*****
Tak for den særdeles velsmagende nytårs menu. Det var en fryd at få så mange gode smagsoplevelser.
Mine gæster var meget begejstrede for den passionsknas, der medfulgte til lakridskuglerne,
og de spurgte, om I evt. kunne lave det, så det kunne sælges separat.
Mange restauranter i udlandet sælger jo forskelligt tilbehør.
Venlig hilsen Vibeke Reinhardt
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Jeg vil meget gerne give stor ros til kvaliteten af nytårsmenuen, hvor specielt hummersuppen var uovertruffen.
Jeg var også tilfreds med jeres grundige gennemgang af hele menuen
også selvom der var enkelte "gæster" der ikke var tilfreds og det tog lidt tid.
Det er ikke sidste gang vi har bestilt nytårsmenu på Varna.
M.v.h. Pia Andersen
*****
Kære Palle Enevoldsen
Vi var en gruppe på 7, der igen i år fik nytårsmenu fra dig.
Jeg har lyst til at skrive til dig, for at fortælle, at det var en menu ud over det sædvanlige.
Vi har spist hos dig gennem årene også fra din tid på Le’canard, og altid været mere end fornøjede når vi gik fra dig.
Mine ord fortæller, at jeg ikke er madanmelder, men jeg tænker, at det alligevel går an, fra min platform, at fortælle dig,
at vi havde en fantastisk oplevelse med din menu.
Alt var så velsmagende, og smukt og der var rigeligt af det hele.Vi havde fornøjelsen af, at der var lidt rester til 1.nytårsdag.
En mester kok vil nok næppe synes at fornøjelsen var lige så stor dagen efter, men det var den hos os.
Bare for at sige TUSIND TAK for en gastronomisk oplevelse på alle måder
Godt nytår Mette Hald
*****
Kære Palle Enevoldsen
Vi skal holde nytår sammen igen i 2013 og vil gerne modtage jeres nytårsmenu
med venlig hilsen
Mette og Ove Sørensen
*****
Hej Palle Enevoldsen!
Tillykke med successen og tak for den fine nytårs take away!
Vi har nu på 5. år lavet din nytårsmenu - for de samme mennesker - og vi var enige om at den i år nok var den bedste
og der var fine store portioner, så tak for det og godt nytår!!!
Med venlig hilsen
Jette Skjelmose/Preben Andreasen
*****
Jeg har lyst til at sige tak for den dejlige menu som vi serverede for vores gæster nytårsaften,det var super dejligt,
samtidig have i samarbejde med vinfirma det er var dejligt
Mange tak og godt nytår.
Mvh
Betty Mikkelsen
*****
Tak for en fantastisk nytårsmenu, alt smagte skønt og klarede turen til Skagen, selv isen nåede ikke at smelte.
Imponerende at I kan lave 2.000 kuverter i den standard, det bliver ikke sidste gang, vi benytter os af det tilbud.
Venlig hilsen Bodil Jensen
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Kære Palle
Tillykke med de flotte tiltag på Varna. Det rykker!
2000 nytårsmenuer er da heller ikke dårligt.
Fortsæt det gode arbejde. Håber snart at kunne spise hos dig igen. Jeg har lovet et par stykker i den nye generation,
at de skal med til middag hos dig
Med venlig hilsen
Bjarne Rasmussen
*****
Kære Palle,
Jeg havde fornøjelsen af at nyde menuen sammen med venner nytårsaften og vil bare sige Jer tusind tak for en fantastisk oplevelse - alt var perfekt og lige til at gå til.
Det var en lækker og vel-sammensat gourmetoplevelse, som vi alle var vilde med.
Jeg håber, du vil lade takken og roserne gå videre til dit team.
Vi er helt sikkert med igen næste år! :-)
Vh Christian
*****
Tak for et fantastisk måltid. Englene sang.
Jeg er begyndt at glæde mig til næste Nytårsaften.
Med venlig hilsen Else Kildsgaard
*****
Kære Palle og Co.
For det første mange tak for lækker nytårsmad:
Sublime velsmagende retter med enkel tilberedning og passende tilberedningstider.
Udførlig vejledning og gode billeder gør det hele nemt og sikkert - så det var en stor succes hos os.
Mange roser til jer for det glimrende forarbejde.
*****
Hej Varna/Palle Enevoldsen
Vil gerne sige tak for en super oplevelse. Det var utroligt flot og lækkert mad.
Dejligt at i gav jer tid til at aflevere maden, med en forklaring, men med den ”brugsanvisning”, som fulgte med,
var der jo ikke noget som kunne gå galt. Det er ikke sidste gang vi prøver det.
Godt nytår.
Med venlig hilsen Hanne & Lars Jøker
*****
Hej
Vi vil gerne give en tilbagemelding på “Nytårs Take Away”. Det var en pragfuld menu, og det blev en kæmpe succes.
Beskrivelse fin og tilberedning af maden uden problemer. Gæsterne og os selv har store roser til Varna for menuen.
Så det var en fantastisk start på aftenen denne årets sidste dag.
Med venlig hilsen
Kirstine og Knud-Erik Aaen Jørgensen
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Kære Varna Palæet.
Jeg synes I skal vide, at jeres forberedelser til nytårsmenuen var perfekte.
Operationen lykkedes, og patienten døde ikke!!
Det smagte rigtig godt, og så samtidig rigtig godt ud.
Med venlig hilsen Per Søgaard
*****
Godt nytår. I skal have ros for en dejlig nytårsmenu.
Mine gæster var meget begejstrede og takket være jeres gode beskrivelse af fremgangsmåden følte jeg hele vejen at der var
styr det. Også udleveringen mandag formiddag virkede meget veltilrettelagt.
Til slut blot en konstatering. Der var ingen perleløg til hovedretten, men gæsterne savnede dem ikke.
Jeg kommer gerne en anden gang.
Venlig hilsen Steen Mikkelsen
*****
Til Restaurant Varna
Godt nytår.
Og tak for mad! Vi købte jeres nytårs take-away til 8 personer. Vi er meget glade for, at vi valgte at få maden fra jer.
Det var virkelig gourmet og ikke svært at finde ud af. Hele håndteringen, hjemmesiden og udleveringen af maden var også i top.
Det er i hvert fald ikke sidste gang, vi laver nytårsmiddag på denne måde.
Venlig hilsen
Mette Christiansen
*****
Kære Palle
Godt nytår og tusind tak for endnu en super, velsmagende og helt igennem fantastisk menu, den var som altid perfekt.
Tak til dig og dit team.
Med venlig hilsen Søren Dalhof
*****
Hej, Godt Nytår
Ville lige sende en mail vedr. Jeres fantastiske nytårsmenu som vi hentede igår.
Det var rigtig dejlig mad, vi blev mætte og det var til at finde ud af fremgangsmåden, gæsterne var vilde med maden,
det smagte pragtfuldt, så stor ros skal I have. Det er ikke sidste gang vi vil have mad fra jer. Godt Nytår !
Peter Bach
*****
Hej Varna
Tusind tak for en rigtig dejlig nytårsmenu. Det var velsmagende og fantastisk med alle de små ting, der hørte til retterne.
Mvh og godt nytår Lene Mølgård
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