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Victoria Park öppnar brasserie med grill

Den 5 september slår Victoria Park upp portarna till sin nya restaurang med storslagen utsikt över
kalkbrottet i Limhamn. Kökschef blir Henrik Bengtsson, närmast från Casino Cosmopol i Malmö, som
tillsammans med restaurangchefen Ulf Nordvall kommer att erbjuda klassiska rätter i modern tappning.

Restaurangen har karaktären av ett brasserie med grill och kommer att vara öppen lunch och middag för
såväl boende på Victoria Park som för andra gäster. I matsalen och den angränsande baren finns
120 platser och lika många platser erbjuder uteserveringen.

- Vi kommer att välja bland produkter från bygden och mixa dem med specialiteter från andra regioner
tillsammans med influenser från hela Europa. Till exempel kan en speciell styckningsdetalj från en lokal
producent komma att tillagas på typiskt sydfranskt vis. Men vi glömmer inte bort de klassiska rätterna
och husmanskosten. Det handlar om ett brett kök, säger Henrik Bengtsson.

Köksmästaren Henrik Bengtsson är 33 år och kommer närmast från Casino Cosmopol i Malmö. Han
har tidigare arbetat på bland annat Restaurang Årstiderna i Malmö och Hamnkrogen Hven.

Restaurangchefen Ulf Nordvall är 33 år och har tidigare arbetat som platschef på Vemdalsskalets
Högfjällshotell och på Hotel Skansen i Båstad.

- Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Henrik och Ulf som med sin stora erfarenhet från
restaurang- och servicebranschen borgar för att Victoria Parks restaurang blir ett angenämt tillskott för
hela Limhamnsområdet, säger Jan-Peter Borglin, operativ chef på Victoria Park.

Restaurangen är belägen i det vackra Victoriahuset som ritades av arkitekt Sten Samuelsson och invigdes
1978. Design och inredning har tagits fram av Arkitektbyrån i Göteborg AB och Brand Design Center
AB och går i mörka och sandbruna nyanser. Glasdörrspartier som löper från golv till tak vetter
tillsammans med uteserveringen mot det storslagna kalkbrottet. I anslutning till restaurangen öppnas en
delikatessbutik som även säljer egenproducerade produkter.

- Vi erbjuder våra gäster mat och miljö i en unik kombination, hälsar Jan-Peter Borglin.

Adress: Kalkstensvägen 11, Limhamn

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan-Peter Borglin  Kim Sjöberg, 
operativ chef, Victoria Park AB presskontakt Micael Bindefeld AB 
Telefon: 040 – 16 74 40 Telefon: 08 – 667 67 00 
Mobil: 070 – 953 51 55 Mobil: 070 – 714 67 00
E-post: jp.borglin@victoriapark.se E-post: kim@bindefeldab.se

Victoria Park i Limhamn är Norra Europas första livsstilsboende. Intresset för boendeformen är stort med fulla
visningar och hundra sålda lägenheter i den första etappen. Victoria Park erbjuder fantastiska möjligheter till ett
aktivt och socialt boende genom utbudet av restaurang, lounge, biograf, bibliotek, spa-anläggning och gym. Den
bemannade receptionen svarar för service, samordning och information. Hela projektet beräknas vara genomfört
under 2012 men första etappen flyttar in i augusti 2009. Victoria Park AB är noterat på First North.


