Kundomdömmen via E-post
Ämne: Tack för senast!
Datum: 15 mars 2012 16:38:51 CET
Jag har funnit den optimala lösningen när det gäller mina kursarrangemang!
Hos Lisbeth Bosse och Gourmet Grön möts du av ett trevligt bemötande och engagemang, du får 		
hög kvalitet och kompetens. Du kan tryggt lämna alla kringarrangemang till Lisbeth.
Det finns flera välutrustade lokaler för olika stora grupper. Min, och föreläsarnas, favorit är Rio 		
Grande, en stor ljus sal med arenasittning och plats för 160 personer. Men även om ni bara är
30-40 personer fungerar salen utmärkt, den blir bara lite rymligare!
På den angränsande restaurangen bjuder Lisbeth och hela hennes personal på en alltid lika
uppskattad buffé . Fräscht, rikligt och mycket varierat med stort inslag av vegetarisk kost och med
smakupplevelser där alla hittar sin favorit.
Stefan Petersson
Kursarrangör för Folktandvården Blekinge

Ämne: God mat och trevlig service
Datum: 28 december 2011 16:04:12 CET
Hej på Er!
Vi har haft flera anledningar att anlita Gourmet Grön under året. Den stora begivenheten var
naturligtvis när vi hade vår stora fest i samband med namnbytet förlagd till restaurangen. Festen
blev otroligt uppskattad, maten var god och det var så mysigt med kandelabrarna och de fina
dukarna och servetterna, en perfekt inramning till det trevliga umgänget och goda stämning som
medarbetarna själva bidrog med. Mer lyckad kan en kväll knappast bli.
Vi tackar er för det år som gått och hoppas på flera trevliga/goda luncher/middagar under nästa år.
Ann-Sofie

Ämne: Lisbeth - Tack från Art Line
Datum: 12 december 2011 14:19:35 CET
Stort TACK för fantastiska luncher!
När konstnärerna inom Art and Apparatus-projektet arbetade på MAD Studio och
Waterjet Lab under en vecka i oktober experimenterade de inom konst och teknik
på många spännande sätt. En sak som krävs för intensivt och kreativt arbete är mat!
De otroligt fina luncherna ni erbjöd konstnärerna från Polen, Sverige, Litauen,
Ryssland och Tyskland var mycket uppskattade. En av de svenska konstnärerna
sade dessutom att Gourmet Grön måste vara Sveriges bästa lunchställe!
Art and Apparatus-projektet drivs inom konstprojektet Art Line,
av Kulturcentrum Ronneby tillsammans med MAD Studio och Waterjet Lab.
Tack och med hopp om god fortsättning!
/Torun

