Sotenäs Golfkrog – nu tar vi sats
Som vi tidigare informerat medlemmarna tar klubben över driften av golfkrogen inför säsongen år
2019.
Att kunna erbjuda allt från kaffe och en smörgås eller korv med bröd till en vällagad middag på
kvällen för våra hotellgäster är viktigt för helheten i vårt koncept. Det är en del av den totala
golfupplevelse vi vill erbjuda.
Redan när beslutet togs om att överta driften fanns diskussioner med tänkbara kandidater för att
driva krogen. Dessa diskussioner har glädjande kunnat slutföras så att vi nu har bemanningsfrågan
löst.
Som krogchef har för säsongen 2019 Lotta Larson Lidström anställts. Lotta är för många medlemmar
sedan flera år tillbaks ett känt ansikte.
Lotta har en gedigen bakgrund som lämpar henne väl för uppgiften. I hennes CV finns bl a kock,
restaurangchef, hushållslärarutbildning, lärare inom livsmedel , kost och hälsa, restaurang,
näringslära m m.
Som medarbetare till Lotta kommer Ari Lampiaho som fanns i köket förra säsongen tillbaks. Även Ari
har en gedigen bakgrund från restaurangverksamhet i Finland och i Sverige, bl a som kökschef på
olika restauranger. Han är medlem i den internationella gastronomiska sällskapet Chaîne des
Rôtisseurs.
Lotta och Ari har som ambition att utveckla krogen så att såväl medlemmar som gäster kan njuta av
god mat, enkelt och gott när man vill ha det och kanske lite mera påkostat till middag efter en
golfdag, eller annars också, med trevlig betjäning.
Krogen är en viktig del av verksamheten. Främst för att kunna erbjuda bra mat till bra pris. Men även
för att kunna ge ett överskott som gynnar klubben. Till skillnad från tidigare när vi har arrenderat ut
verksamheten tillfaller överskott nu klubben. Därför bör det vara i alla medlemmaras intresse att
utnyttja krogens utbud för att på så vis bidra till en ökad omsättning.
Så här säger: Lotta: ”Jag ser med glädje och spänning fram emot att ha ansvaret för Golfkrogen och
hoppas att tillsammans med mina arbetskamrater kunna servera god och vällagad mat som passar
alla och en var.
Önskar er alla välkomna”

Vi hälsar Lotta och Ari välkomna och önskar dom lycka till!
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