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Evald Brasserie & café har igennem de seneste to år gennemgået en udvikling mht.  
gæster og koncept. I begyndelsen af 2015 foretog de en ombygning af indretnin gen 
i restauranten. Inden ombygningen syntes ejerne, at de manglede nogle intime 
områder eksempelvis til afholdelse af møder, og samtidig ønskede de en stigning 
i antallet af frokostgæster. Ligeledes havde de lyst til, at der skulle ske noget nyt efter 
otte år med den samme indretning. For at løse dette, overvejede de i begyndel sen 
at bygge en række båse til at skabe små miljøer uden andre forandringer. I stedet 
valgte de at gå med i projektet omkring fornyelse af hele restauranten.

Hovedidéen blev, at uanset hvor gæsterne sad i lokalet, skulle de have en speciel 
oplevelse. Det skulle opnås ved at skabe flere unikke miljøer i rummet. 

Det har resulteret i, at der langs den ene side af lokalet er kommet båse med en  
særlig intim atmosfære, som gør det muligt at skabe et privat miljø ideelt til forret
nings møder eller den intime samtale. I midten af lokalet har man placeret et langbord. 
Når man sidder her, er man en del af fællesskabet, som ofte består af flere hold 
gæster. Langbordet indbyder til helt naturligt til samtale med sidemanden. For 
endevæggen er det gamle Evald at finde i form af en vægsofa med borde til. Og 
endelig er der flere steder lavet spisepladser med andre typer borde og miljøer.

Vi har beholdt Evald ånden, men i en ny version. Det var vi ikke kommet frem til 
selv, fortæller Jacob Niebuhr, medejer af Evald.

Indsatsen har givet Evald vækst. De har oplevet en stigning i antallet af frokostgæster,  
og i årets første kvartal har de oplevet en øget omsætning på 710% samlet set 
over hele dagen. Desuden er deres online reservationer steget. Deres gæster har 
konkrete ønsker til placering i de nye omgivelser og giver positive udmeldinger 
over den nye løsning. 

De venter nu på, at nyheden om deres nye miljøer og muligheden for at holde møder  
bliver bredt ud, og tror på at det vil give yderligere et skub til væksten. En ekstra 
bonus er, at lydniveauet er blevet anderledes  der er mere roligt med fuldt hus nu 
end i det tidligere miljø.

Anbefalingen er klar: hvis man vil skabe forandring inden for et område  
– trivsel eller vækst m.v., er det ifølge Jacob Niebuhr afgørende at gøre  
noget ved de fysiske omgivelser:

Det har givet ny energi og nyt mindset hos os, afslutter han.

Udfording

Manglede intimsfærer fx til afholdelse af 
møder og ønskede en stigning i antallet  
af gæster til frokost. Dertil et ønske om  
forandring efter otte år med samme  
indretning.

Tiltag

Der er skabt en række forskelligartede  
miljøer, hvor gæsterne får en specifik  
oplevelse afhængig af, hvor de sidder  
i lokalet.

Udbytte

Øget vækst fra første kvartal.


