Karma Catering og Herning Golf Klub indgår samarbejde
Herning Golf Cafe vil fra 1. oktober blive drevet af Karma Catering, der har
stor erfaring i smørrebrød, julefrokoster og selskabsarrangementer. Herning
Golf Cafe kan trække på cafeerfaringen fra koncernen bag Karma med flere
lokationer i Jylland samt flere madkoncepter i samme hus.
Karma Koncernen, der var blandt ”Årets Gazelle virksomheder i 2016”, fortsætter med at
ekspandere. Karma Catering, som er en del af Karma Koncernen, overtager forpagtningen af
Herning Golf Cafe, og vil stå for den daglige drift af denne fra den 1. oktober 2018.
Karma ser frem til at servicere golfklubbens næsten 1400 medlemmer og får desuden mulighed for
at tilbyde et selskabslokale med plads til op til 110 personer, en hyggelig cafe samt lounge.
Selskabslokalerne er særligt velegnede til julefrokoster, bryllupper, konfirmationer, barnedåb,
begravelser, mv., men også indrettet så der er plads til at holde møder, kurser og konferencer.
Caféen og loungen er for dem, som vil nyde en kold øl, god mad samt vin til en super udsigt over
Herning Golfpark.
Mustafa Catalgøl, der står bag Karma koncernen, som driver flere restauranter i Jylland driver
sammen med Henrik Schlander Clausen også Karma Catering, der bespiser omkring 450-500
frokostkunder hver dag ud over kundetilpassede selskabsmenuer. Med adgangen til golfklubbens
faciliteter giver dette yderligere kapacitet og mulighed for leverancer ud af huset.
Køkkenchef Henrik Schlander udtaler, at årets travleste tid står for døren med julefrokoster, hvor
der i år kan tilbydes julefrokost for erhvervsvirksomheder i selskabslokalerne hos Herning Golf
Cafe. ”Den utraditionelle juletapas er allerede meget efterspurgt, men vi er selvfølgelig også
leveringsdygtige i den klassiske julemenu. Tapas er meget oppe i tiden og vi leverer allerede
mange speciallavede tapasanretninger”.
Karma har således kapacitet til at sikre, at golfklubbens medlemmer og gæster kan få en god
oplevelse i klubben, uanset om man ønsker at nyde sin mad i cafeen, som takeaway eller holde sin
fest eller andet arrangement i selskabslokalerne. Den daglige menu i Herning Golf Cafe er tilpasset
golfspilleres behov, men der vil være nye smagsoplevelser og ”God Karma” for alle der bør unde
sig et besøg i Golf cafeen.
Bestyrelsen i golfklubben og Golfmanager Bo West Møller er meget tilfredse med at det er
lykkedes at få en aftale i stand med Karma og finder det spændende, at en restaurantkæde
forpagter en golfcafe. ”Vi satser på et langvarigt samarbejde og med vores kendskab til Karma fra
deres restauranter i byen og centret er vi sikker på, at vi har fået en forpagter, der vil give
medlemmerne en god oplevelse”. Alle er velkomne i golfcafe’ en, hvor man kan nyde den flotte
udsigt samtidigt med, at man kan følge med i det spændende liv, der udfolder sig i golfklubben.
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