
„Ansigtsoperation” for
restaurant lykkedes

Palæ-Restauranten er blevet mod erniseret med smag og dristighed

Vort billede viser det ny Interior pa 1. sal med den ny bar i baggrunden

Fern minutter for receptionen i
Palæ-Restauranten i aftes, forlod de
sidste hdndværkere huset. Så tæt
var man med at mere helt færdig
efter et ombygnings- og modernise-
ringsrace, som man sjældendt ople-
ver mangen til. For Bent Dahl Jen-

sen, der har overtaget restauranten,
blev det en stor aften. Omkring 300
gæster mødte for at hilse pd og
ønske tillykke, og gratulationerne
gjaldt ogsd den unge arkitket Rie-
chert der har udført et virkeligt
smukt stykke arbejde.

Den hidtidige restaurant har
gennemgået en „ansigtsoperation" som
har givet den en helt anden karak-
ter. Det gælder bade indretning og
farver. Der er taget dristige kulører
i brug, men alligevel virkede de
ikke for strke. I stueetagen, hvor
der er cafeteria, grill bar, farmers
steak osv., var der i aftes forrygen-
de travlt, og det håber Bent Dahl vial
fortstte fremover.
Dat kan ikke skjules, at trappen
til 1. sal er i vejen og ikke mindst
virker generende ved serveringsba-
ren. Den matte ikke fjernes, hvorfor
man har „kørt omkring" den, således
at lokalet alligevel es blevet en hel-

hed. Og så er interiøret bade smag-
fuldt og hensigtsmæssigt. Ikke
mindst denne specielle afdeling med
drug store venter man sig meget af,
fordi det er en nydannelse i byen.

Pa 1. sal har man gennemført en
make up, som også har aendret loka-
liteternes karakter. I den ene ende
af lokalet er der indrettet en bar, I

som man ikke finder mangen til ret
mange steder. Man kan kun fa det
indtryk, at de penge, der er ofret pa
istandsættelsen, er brugt med for-
stand og ud fra ønsket om at skabe
så hyggelige omgivelser for gæsterne
som overhovedet muligt.

Ved receptionen i aftes leverede
en trio dæmpet musik. I aften
kom-mes Dorthe og optrder, og dot bli-
ver heller ikke kedeligt. I virkelig-
heden har Horsens Met en helt ny
restaurant, og der led da ogsâ i af-
tes mange rosende ord om det initia-
tiv, den unge restauratør har udfol-
det. Mange ønsker om en lykkelig
fremtid fik han med pa vejen, og
det fortjener han.
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