Kan det betale sig at tage på de dyre restauranter? Får du mere for prisen eller er
det bare hyped og navnet du betaler for?
Alle disse spørgsmål har vi også undret os over. Derfor har vi været ude og besøge det
dyrere alternativ, Hereford og det billigere alternativ, Cosy. Her har vi observeret og spist
deres mad, for at få svar på nogle af vores spørgsmål.
Ved Hereford lægger de stor vægt på kvaliteten af deres kød og tilbehør. Hereford tilbyder
forskellige varianter af bøﬀer og diverse tilbehør, her i blandt kan du vælge at tilkøbe
salatbar. I og med at de hos Hereford lægger stor vægt på kødets kvalitet, kan man derfor
selv vælge hvordan kødet skal tilberedes. Det er derfor kødet forårsager en ekstra høj pris.
Dog er du helt sikker på at få et utrolig lækkert måltid mad med mørt kød af høj kvalitet hos
Hereford.
Hereford er typisk restauranten man tager hen ved større anledninger. Derfor er det oftest,
at man har bestilt bord i god tid og har planlagt besøget. Hereford ligger i Lund, et lille sted
mellem Herning og Gjellerup. Grundet deres placering lidt udenbys, er det ikke stedet man
vælger spontant. Modsat Cozy der ligger i Herning centrum, vil det i mange tilfælde være det
oplagte sted til en spontan frokost.
Når der er bestilt bord ved Hereford, får du hurtig service og kommer hurtigt til dit bord.
Hereford går nemlig også meget op i, at der er hurtig service og at deres kunder går derfra
med en god oplevelse.
Den helt store forskel på Cozy og Hereford er, at det på Cosy er en del lettere at skaﬀe et
bord. Derudover er priserne vidt forskelligt – dog tilpasset kvaliteten. Til gengæld yder
personalet en behaglig service i begge restauranter.
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