Hej !
Nu blev der tid til og sende en hilsen efter vores bryllup og bryllups rejse!
Vi vil RIGTIG gerne takke for en helt fantastisk fest, som bare kørte på skinner fra vores første møde med Maja
og til den store dag.
Vi kan kun give jer vores bedste anbefalinger og der er ikke bare et lille punkt vi kan kritisere!
Super dejlige medarbejdere, som ”elsker” det de går og laver og er stolte af og arbejde på denne arbejdsplads!
Jeg ”fangede” dig på vej ud af døren Palle og fik sagt til dig at du skulle være stolt over disse unge ildsjæle og det
mener jeg/vi.
Rigtig god dag og endnu engang tak.
Med venlig hilsen / Best regards
Peter Albrecht, juni 2014
***
Hej Palle og Varna
Tusinde gange tak for en dag, aften og nat vi sent vil glemme. Det var helt fantastisk - gode rammer med venligt og
opmærksomt personale og lækker mad - i alt en super oplevelse!
Så vi er tilfredse (-:
Sarah og Jesper, juni 2014
***
Kære Varna
Endnu en gang tusind tak for jeres store engagement og perfektion til vores bryllup i lørdags, d. 2. august - vi havde
den smukkeste, mest fantastiske og uforglemmelige dag, som overgik vores vildeste forventninger! Det var
simpelthen så fortryllende, og alle gæsterne har rost omgivelserne, jeres lækre mad og vores brag af en fest.
Det er ikke sidste gang, vi holder fest hos jer. ;)
Tusind tak.
Mange hilsner,
Theis og Sarah, august 2014
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Kære Palle og Maja..
Endnu engang tusind tak for et helt uforglemmeligt og fantastisk arrangement til vores bryllup 16 august.
Alt var helt perfekt og i var i stor grad med til at gøre den dag til den bedste i vores liv..
Stor ros til alt personale for flot service, til Maja for at have været helt unik i planlægningen og Palle..
Bedre mad har hverken vi eller vores gæster fået til et bryllup,
vi kunne ikke have valgt bedre og anbefaler jer til alle i vores omgangskreds.
Vi glæder os meget til at komme igen og nyde jeres lækre mad og helt unikke service.
Stort knus fra Monica og Mikael, august 2014
***
Kæreste Maja
Tusinde tak for en vidunderlig bryllupsfest hos jer den 12. juli.
Både vi og gæsterne er meget imponerede over jeres overblik, nærvær og timing,
og vi nød den skønne mad og ikke mindst vinene i fulde drag hele dagen igennem!
Hele arrangementet var super professionelt gennemført og samtidig hyggeligt tilbagelænet og stemningsfuldt.
Mange, mange tak!
Hans Christian og jeg er nu kommet hjem fra bryllupsrejse, og vi vil mægtig gerne hente den sidste del af
bryllupskagen til fryseren - hvis der overhovedet er noget tilbage - alle ELSKEDE den kage!
Bedste hilsner Line & Hans Christian, Juli 2014
***
Vi holdte vores drømmebryllup på Varna d. 13/9-14, og det var en perfekt dag, aften og nat! Tak til Palle, Lars, Maja
og hele personalet for at være med til skabe den ultimative fest - den vil vi aldrig glemme!
Bedste hilsner Bjarke og Katrine, September 2014
***
Intet må gå galt, når man betror nogen ansvaret at danne rammen for ens bryllupsfest. Og vi har kun ros til overs
for Varna Palæet i dén henseende. Vi fejrede vores bryllup d. 2. august '14 og er yderst tilfredse med alt lige fra
omgivelser og lokale til personale og gourmetoplevelsen som helhed. Varna har dannet den smukkeste ramme for
vores livs store dag, og vi vil med største fornøjelse afholde et arrangement hos dem igen.
5 funklende stjerner herfra.
Camilla & Kenneth , August 2014
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Kære Maja!
Lars og jeg vil sende dig og dine kolleger, der servicerede os i Birkesalonen og Elmestuen, en stor tak for jeres
arbejde til vores sølvbryllupsfest i lørdags. Hils især Lars, som tog sig af os og vore gæster - venligt, afslappet og
professionelt.
Vi og vore gæster nød den dejlige mad og vin i de smukkeste omgivelser, Århus kan byde på.
Også tak for din anbefaling af Elisabeth Bønløkke, som pyntede så fint.
God sommer!
Bente, juni 2014
***
Hej Maja
Jeg vil gerne sige mange tak for en dejlig fødselsdag lørdag den 21. Alle vore gæster har giver udtryk for en dejlig
oplevelse i nogle dejlige lokaler og noget lækker mad. Vi nød det også selv. Det var til ug.
Vi håber vi en gang seneret kan holde en fest ude på Varna.
Tak Maja du havde styr på det sammen med dine kolleger.
Venlig hilsen og på gensyn til påske hvor vi plejer at være der.
Grethe og Ivan, juli 2014
***
Kære Maja og Varna!
Mange TAK for en dejlig oplevelse!
Dejlig varm velkomst, søde smil, kompetent og venlig betjening og fantastisk lækker mad!
Der var SÅ megen god og skøn energi hos jer, som vi bare nød. :-)
Mange kærlige hilsener fra os alle 103
Kirsten Sigaard Meincke, Behandlingscenter Tjele, Søgaarden, oktober 2014
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Kære “Varna”
Bare lige for at sige tak for en dejlig fest vi holdt hos jer d. 27/6, hvor alt forløb rigtig godt: Dejlige omgivelser, mad i
særklasse og en vaks og opmærksom betjening, betød glade mennesker og god feststemning. Der var megen ros
fra gæsterne.
Mvh Grethe og Axel Møller Knudsen, juni 2014
***
Vi ønsker at sige alle på Varna Palæet tusind tak for en uforglemmelig sølvbryllupsfest.
Alt fungerede perfekt. Modtagelsen af gæsterne, de flot dækkede borde dekorerede med blomster af Elisabeth
Bønløkke, den lækre mad og de gode vine.
Den perfekte afvikling af middagen og de festlige indslag i samarbejde med vores toastmaster var med til at skabe
den gode stemning.
Vi har fået flotte tilbagemeldinger fra vores gæster. Vi synes også selv, at det var en fantastisk fest, som vi tænker
tilbage på med glæde.
Festen blev lige, som vi havde ønsket os.
Med venlig hilsen
Birthe Juul Andersen og Michael Garsaae, Skodborg, Februar 2014
***
Hr. Palle Enevoldsen.
Fødselsdagsfesten var meget vellykket, jeg har fået en rigtig god respons
fra gæster, de har rost hele traktementet - rigtig god mad - hyggelig
omgivelser - god betjening - rigtig god fest.
Det skal hermed lyde en stor tak for for et vellykke traktement, hvilke er god reklame både for, "Restaurant Varna"
som for Odd Fellow Palæet "Varna".
De venligste hilsner også til personalet.
Arne Enghøj, februar 2014.
***
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Kære Betina og Rasmus og resten af Varna
Vi vil gerne takke Jer mange gange, fordi I var med til at gøre vores bryllupsdag
til noget ganske særligt. Vi havde en vidunderlig dag, som vi aldrig vil glemme!
I gjorde et fantastisk arbejde, der gjorde festen lige så vidunderlig, som vi havde håbet på.
Især Betina og Rasmus lagde mange kræfter i at får os til at føle os godt tilpas,
og i at festen blev lige som vi ønskede det.
Mange tak og vi håber at kunne holde fest på Varna en anden gang!
Kærlig hilsen Louise og David, juli 2012
***
Hej Varna,
1000 tak for et flot arrangement og fantastisk mad – sikke en oplevelse!
Charlotte Theibel, Byggesocietetet, august 2012
***
Novicell afholdte konference på Varna – 121 deltagere,
18 foredrag og gang i den fra 8 morgen til 17 eftermiddag.
Arrangementet klappede lige efter bogen, dejlig morgenmad – og en helt ekstraordinær frokost.
Lokalerne fungerede, og rammerne fås hvis ikke smukkere end på Varna.”
Per Kirchner Adm. Dir. Novicell - Juni 2012
Se video http://youtu.be/rw1vSe4JeaA
***
Hej Rasmus og co.,
Mange tak for et helt fantastisk arrangement hos jer - det gennemførte I til absolut topkarakter
og yderst professionelt. Alle gæsterne var meget imponeret, og rigtig mange har kommenteret,
hvor elegant betjeningen var, og at servicen var helt i top.
Ingen sad med tomme glas, og I var hurtige til at håndtere henvendelser og forespørsler.
Og så har jeg endda helt glemt maden..... WOW, hel sublim oplevelse.
Tak for det - vi kunne ikke have valgt et bedre sted til vores bryllupsfest.
Endnu engang en stor tak fra Julia og mig selv
Julia & Kasper Kamp, August 2012
***
"Det var præcis den fantastiske fest som jeg havde ønsket. ”Get together party”
med de lækre småretter var super. Det var god tid til at mingle, og dejlig mousserende vine.
Middagen og serveringerne var velsmagende og ikke mindst fantastisk flotte.
Vine (især) rødvinen var super .
Alt i alt en fantastisk fest, i skønne rammer.
Mange tak.
Hilsen Bent Wulff Jakobsen, August 2012
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Kære Palle
1000 tak fordi du var med til at skabe en fantastisk ramme
for vores bryllupsfest d. 14. september 2012.
Vi er så utrolig glade for og stolte af at kunne sige at vi holdt festen hos jer
og samtidig tilføje at det ganske enkelt var uovertruffen.
Dit engagement og den positive og kyndige betjening fra personalet i løbet af aftenen
sætter vi overordentlig stor pris på. Det er vigtige ingredienser i det at kunne holde en GOD fest,
hvor værtsparet kan slappe af.
Alt fra velkomst til middag og efterfølgende cocktailbar kørte meget professionelt
og var ikke på noget tidspunkt i tvivl om, at vi var i gode hænder.
Tusind tak for det. Vi glæder os selvsagt til andre arrangementer hos jer,
i såvel privat som arbejdsmæssigt øjemed.
De bedste hilsner
Annemette og René Balle, september 2012
***
Hej Palle
Vi havde en SUPER fest, og der er kommet RIGTIG mange positive tilbagemeldinger,
her er et par af dem:
"Den menu, der blev serveret til årets sommerfest, var simpelthen den bedste mad
vi har fået i mange år - måske endda nogensinde!"
"SUPER FED sommerfest - topnice arrangement..
Lækker mad - total fedt band....same band next year again please.
RIKKE NIELSEN, CSC Scandihealth, september 2012
***
Kære Palle
Vil blot sige Jer alle tusind tak for et helt igennem vellykket brunchselskab
den 15. september i Birkesalen.
Bettina og teamet bag klarede det hele til vores fulde tilfredshed og gæsterne
nød de smukke rammer og ikke mindst den dejlige og velsmagende brunch.
Vi skal ikke undlade at anbefale Jeres virksomhed til dem der “gider” høre på os.
Med venlig hilsen
Lone Jungersen & Kaj Jensen, september 2012
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Hej Varna,
Vi vil gerne takke jer mange gange for en helt fantastisk bryllupsfest d. 4. juni :-)
Alt personale på Varna var med til at skabe nogle fantastiske rammer
og der skal lyde en stor tak for jeres indsats.
En særlig tak til Betina som hele vejen fra start til slut har givet os en fantastisk service.
Betina har været yderst professionel hele vejen med gode råd og kyndig vejledning vi kunne trygt stole på det aftalte, hvilket betød at vi kunne nyde dagen 120%
Vi har modtaget utallige positive tilbagemeldinger fra vores gæster i forhold til lokaliteterne,
maden, bryllupskagen m.v og servicen i sin helhed.
Vi kan alene ærgre os over, at hele dagen gik alt for stærkt
og at vi slet ikke fik smagt det hele om eftermiddag og at appetitten desværre var begrænset
til middagen om aftenen (indtil talerne var overstået) :-)
Mange hilsner
Gitte & Søren Rejmers, juli 2011
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