Restaurant Oven Vande
ﬂytter 5 minutter op i byen
Vi ﬂytter til Norgesgade
– nogle skridt fra Landsoldaten

Det bliver rustikt, elegant, stemningsfuldt
– og fuldt af smag...
Det er med et vist vemod, men mest med stor glæde,
at vi her informerer om, at vores restaurant Oven
Vande skal flytte.
Der bliver bygget et nyt hus lige foran
restaurantens vinduer ud mod havnen. Hele
bygningen, hvor vi har været de seneste 6 år, skal
jævnes med jorden for at gøre plads til det nye hus.
D. 31. december 2017 bliver vores sidste
åbningsdag på Oven Vande i Sønder Voldgade.
MEN - vi glæder os helt utroligt til at byde
velkommen i vores helt nye restaurant i den gamle
sølvvarefabrik (Fredericia Sølv) i Norgesgade –
ganske få skridt fra Landsoldaten.
Ombygningen af Sølvvarefabrikken, indretning
og klargøringen af den ny restaurant begynder vi på
allerede efter sommerferien. I de første måneder af
2018 vil vi lægge sidste hånd på de nye lokaler, så vi
er klar til at åbne til påsken 2018.
De gamle fabrikshaller er fantastisk spændende.
Vi får mulighed for at lave en helt unik restaurant
med Nordisk Braisere og Steakhouse, vinkælder,
gårdhave og flere festlokaler af varierende størrelse –
med helt op til 150 gæster i samme lokale.
Rustikke rammer i en historisk bygning, som
fra 1925 og frem til år 2010, dannede ramme om
Fredericia Sølvindustri.

En historisk bygning
bliver ombygget til ny
og moderne restaurant
Fredericia Sølv, som oprindelig hed Fredericia
Sølvindustri, blev grundlagt 1925
af Hans Thomsen og hustru Johanne.
Virksomheden blev i 2. generation overtaget af
sønnerne Hans og Henri.
I 1996 blev firmaet styret af Hans’ søn, Peter
Thomsen, og Henris datter, Hanne Højgaard Nielsen.
Fredericia Sølv, som virksomheden hed de seneste år,
eksisterede helt frem til 2010, hvor Malerfirmaet
Sv. Aage Hansen & Sønner A/S overtog de smukke
bygninger.

Vi glæder os til at kunne byde Jer
velkommen til Påske i 2018
Den nye restaurant åbner med et BRAG,
Skærtorsdag, d. 29. Marts 2018.
Og det vil vi glæde os til at fortælle meget mere
om, når tiden nærmer sig
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at blive det bedste
og naturlige valg, når fredericianere og andre vil
forkæles – både til hverdag, og til fest.

Sådan bliver det nye

• Moderne fransk/nordisk køkken i

Brasseri- og Steakhouse stil, med vægt
på lokale og bæredygtige råvarer.
• Åbent køkken, så gæsterne kan følge
med i kokkenes arbejde.
• Vælg selv din bøf fra modnings-skabet
og følg den, indtil den lander på grillen og
din tallerken.
• Overdækket terrasse og gårdhave med
fredagsbar og kølige drinks, veltilberedte
kaffespecialiteter og lette sommerretter.
• Vinkælder med plads til hygge og små
intime arrangementer
• Lækker lounge område
• Lørdag- og søndagsbrunch for hele
familien.
• Et selskabs/mødeafsnit med flere lokaler
i varierende størrelse – helt op til 150
gæster i samme lokale.
• VIP-lokale til den ekstraordinære
oplevelse og forkælelse
• Unikke rammer til fester og mærkedage;
fødselsdage, bryllupper, konfirmationer
o. lign.
• Et oplagt valg til erhvervslivet:
firmaevent, receptioner, møder og
personale forkælelse.
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Hvad skal ”barnet” hedde?
Vi vil gerne involvere hele Fredericia i at finde det
helt rigtige navn til vores nye moderne og rustikke
restaurant/brasserie.

– eller aflevér et forslag i en lukket kuvert på:
Oven Vande i Sønder Voldgade SENEST den 15.
august 2017.

Gevinsterne er gældende til den nye restaurant.

Vi forbeholder os ret til at vælge frit blandt de
indsendte forslag,
Husk, at dit forslag gerne skal kunne anvendes
som en www-adresse.dk
Med venlig hilsen

Restaurant Oven Vande
Lise Lotte Gaarde & Henrik Lyager

Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, Tel: 76 20 02 26, email: ovenvande@ovenvande.com, www.ovenvande.com
Åbningstider: A la carte: Tirsdag - Lørdag fra kl. 17.30 - 23.00 - køkkenet lukker for bestillinger kl. 20.30

PROMOTOR / WAGNERSEN INTERACTIVE    8555

Send dit forslag på mail:
ovenvande@ovenvande.com

Kommer du med ideen til det rigtige/bedste navn,
giver vi en festmiddag for 6 personer – med alt, hvad
dertil hører.
Trøstepræmie til 2. og 3. bedste bud:
2 x 3 retters menu inkl. passende vine.

