Gilleleje Golfklub søger nyt
forpagterpar til restauranten
Gilleleje Golfklub har gennem mange år været kendt for sin gode restaurant. Det ønsker vi skal fortsætte!
Da vores nuværende forpagters aftale udløber ved årets udgang, er forpagtningen ledig fra 1. januar
2021. Vi søger derfor Danmarks bedste golfrestauratør(par) til at drive Gilleleje Golfklubs restaurant i
årene fremover.
Lidt om jer:
I har baggrund og uddannelse i service- og restaurationsbranchen og I har kvalifikationer og vilje til at
servicere medlemmer og gæster i en klub hvor der nogle gange er 120 til stede og andre gange 5.
I er også indstillet på store sæsonændringer. I højsæsonen er der tryk på mens vintersæsonen er så stille,
at der kan laves andre aktiviteter f. eks selskaber. I skal være forberedt på at efterspørgslen varierer
meget hen over en dag. Men når der er tryk på skal I kunne holde hovedet koldt og ekspedere i ”lynfart”.
I er naturligvis positive personer, der ser muligheder frem for begrænsninger. At være forpagter i en aktiv
og ambitiøs forening er en livsstil og ikke et 8-16 job. I er til gengæld omgivet af glade, tørstige og sultne
gæster og medlemmer, der elsker et stort smil og lidt snak.
I kan tilbyde et menukort og et koncept der varieres gennem året med udgangspunkt i god, ærlig og
hjemmelavet mad af friske råvarer suppleret med sæsonbetonede aktiviteter og det hele til så fornuftige
priser, at alle har råd til at komme ofte.

I skal være klar til et tæt samarbejde med klubbens ledelse og bestyrelse.
Det tilbyder vi:
Indrettet køkken med alle faciliteter.
Indrettet bar- og restaurantområde samt klublokale med plads til henholdsvis 80 og 30 gæster. Mulighed
for udendørsservering i gårdhaven og på terrassen som ligger i direkte forbindelse med restauranten. Her
er der plads til henholdsvis 50 og 80 gæster.
For den idérige og aktive forpagter er der ekstra mulighed for indtjening på selskaber m.v., idet vi tillader
brug af foreningslokalerne, udover de forpagtede lokaler, når det ikke falder sammen med klubbens egne
aktiviteter.
Sådan kommer I i betragtning:
Kontakt klubmanager Peter Rønne for en evt. besigtigelse og en uddybende snak om forpagtningen.
Send en ansøgning rettidigt vedlagt jeres cv, herunder evt. tidligere restauratørerfaringer
I ansøgningen må der meget gerne være en kort beskrivelse af nogle af de tanker I gør jer omkring det at
drive restauranten i Gilleleje Golfklub .
Ansøgningsfrist: 1.oktober 2020. Samtaler straks herefter.
Opstart: Senest 1. marts 2021.

