
Dolly udvider
nu "Tolveren"

Plads til flere pester og til et kokken, som
den populære restauratrice savner til at
virke i

Dolly Dahl Jensen

Restauranten i Graven skulle
oprindelig have heddet „Det lil-

le apotek" - men det satte hor-
sensianske apotekere sig imod,
da de fik spørgsmålet forelagt.
I stedet kom den til at hedde
„Nummer tolv" - øg en tolver er
den blevet i de tre år den har
eksisteret. Nu planlægges der en
vsentlig udvidelse, så der bli-
ver plads til Here gæster og til
et køkken. Ejeren, Dolly Dahl
Jensen, vil nemlig gerne igen
lave mad til sine gæster.

Udvidelsen projekteres i
øje-blikket hos arkitekt Erik Laur.-
sen, der er en af ejerne af
ejendommene i Graven, og det
er hensigten, at byggeriet skal

indledes snarest, så de nye lo-
kaler kan stå færdige til for-
året.

- Selve restauranten skal ud-
vides med omkring 25 kvadrat-
meter, fortæller Dolly Dahl
Jensen. - Vi bygger ud i gar-
den, hvor der i øjeblikket er en
terrasse, som anvendes i som-
mertiden. Her skal der skabes
et hyggeligt rum med klinke-
gulv og skydedøre, så mindre
selskaber kan fa mulighed for
at holde moder og

sammenkomster. Køkkenet placeres lige
ovenover.

- Nu kan man måske sige, at
jeg kan være tilfreds med den
nuværende forretning, og at det
ikke just er nødvendigt at

påtage sig yderligere arbejde. Begge
dele kan vre rigtigt - men jeg
kan nu engang ikke undvære at
stå i et køkken. Det har ikke
været helt tilfredsstillende bare
at være den, der fører opsyn
med, head der sker, og gore
driftsresultatet op. Jeg holder
simpelthen af at arbejde i et
køkken.

Det er ikke meningen at lave
en stor spiserestaurant - her
skal blot kunr fås en daglig
skal blot kunne lås een daglig
måske i særlige tilfa 1de anret-
ninger. Medvirkende til udvi-
delsen er også, at jeg har haft
utroligt mange henvendelser fra
mennesker som savner madser-
vering netop i „Tolveren" og
dem vil jeg gerne imødekomme.

Og jeg ville da ønske, at jeg
kunne udvide endnu mere. Der
har vist sig et virkeligt behov
for større restaurantlokaler net-
op pa dette sted. Foreløbig
der jeg mig til at se bvggeriet
indledt, siger Dolly Dahl Jen-
sen.
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