Danmarks største parasol er 291/2 kvadratmeter og placeret på Søndergade. Det er
Eydes Kælder, der i dag Abner en udendørs bar. (Foto: Povl Klaysen)

Under Danmarks
største parasol
Udendørs bar og
bake-off bageri
pa Søndergade
HORSENS - Horsensianere og gæster i byen
kan nu nyde et glas 01
eller sodavand pa
Søndergade ud for Eydes
Klder under Danmarks største parasol.
Lidt Iængere henne ad
gaden kan man fa lunt
brød med sig hjem fra Danmarks første bake-off bageri, som bagermester Rud
Alba k åbner lørdag.
Der er tale om en 15 kvadratmeter stor pavilion
placeret ud for Fona.
- Der har i de seneste dage været arbejdet intenst
for at få pavillonen færdig
til påskelørdag, og jeg regner med, at det lykkes, siger Rud
- Når vi rykker ud i bake-off bageriet lukker
Zeuner Bageri & Konditori,
der ellers i år ville kunne
have holdt 65 års jubilæum.

Danmarks første bake-off bageri Jigger på Søndergade.
Det er bagermester Rud Albæk, der rykker ud på gaden,
og samtidig lukker Zeuner Bageri & Konditori. (Foto:
Martin Ravn)
- Jeg har set lignende'
store parasoller i brug i
Østrig og andre steder i det
sydlige Europa, og jeg er
sikker på, at den vil blive et
populært indslag i Søndergade.
- Kolleger fra hele landet
har vret meget interesseret i at høre om projektet,
og mange har meldt deres
ankomst for at se parasollen i brug.

Ølrør i gaden
Lukker automatisk

291/2 m2 »under tag"
Danmarks største para-

op og dugen slås ind.
- Vores tilladelse fra
kommunen lyder på, at
"baren" skal kunne tages
ind i vinterhalvåret", siger
Jørn Thygesen. Men vi
regner med, at kunne stille
baren op også i vinterhalvåret, hvis der er behov for
det. Det kan være i forbindelse med julehandelen eller andre festligheder.

Der er investeret ialt
omkring 300.000 kr. i den

- Fra baren bliver der
kun udskænkning of drikkevarer. Fadøl kommer di-

