Här kan du läsa vad några av våra stamgäster tycker om oss:

"Årstiderna? Ett riktigt säkert kort med fantastisk ätstämning! Har aldrig blivit besviken
där!"
- Jarl Olsson, Catella
________________________________
"Att äta lunch är inte bara att tillfredsställa magen, för mig är det hela konceptet.
Årstiderna erbjuder detta med en härlig miljö, mycket kunnig personal med hög
servicegrad och inte oväsentligt en fantastisk kvalitet med goda smaker på det som
finns på tallriken."
- Tommy Larsson CEO, Larssonpartners
________________________________
"Årstiderna har allt jag vill ha av en god restaurang. Vällagad mat- oavsett om man
väljer dagens rätt eller à la carte, en anrik och representativ miljö och en professionell
och vänlig service.
Oavsett om jag väljer att slinka ner för en dagens eller om jag tar med mina kunder på
en affärslunch är jag säker på ett förstklassigt bemötande."
- Mats Nyholm CEO, iStone
________________________________
"Jag äter mer eller mindre lunch varje dag på Årstiderna i Kockska huset med
anledning av följande:
- Fantastisk miljö
- Alltid bra råvaror
- Väldigt kompetent personal
- Alltid en varierande meny på dagens rätt
- Gedigen bevarad kultur från krögarparet vilket gör det extra trevligt att spendera sin
lunchtimme på Årstiderna
- Allting är prisvärt"
- Fredrik Thorsson, Europeanmediapartner

"I vår verksamhet har vi, i likhet med många andra företag, ett stort antal utländska
kunder, som besöker oss i Malmö. Flertalet är välberesta och ställer höga krav på såväl
mat som husrum.
Vi är därför mycket belåtna över att vi har restaurang Årstiderna, som vi flitigt använder
i dessa sammanhang.
Familjen Pieplow erbjuder här ett internationellt, förstklassigt kök, som aldrig upphör att
imponera på våra gäster. Kunnig och välutbildad personal med den rätta attityden
kompletterar helhetsbilden av en absolut enastående kulinarisk upplevelse.
En restaurang som denna är en stor tillgång för Malmö."
- Claes Ljung, Dux Design AB
________________________________
" Jag har i många år frekventerat Årstiderna i Kockska huset och intagit otaliga
njutningsfulla måltider. Årstiderna tillhör en kategori av restauranger som tyvärr håller
på att försvinna, en restaurang där allt kontrolleras av Marie och Wilhelm från ax till
limpa och där man kan tillreda alla klassiska maträtter. Denna typ av restauranger finns
det numera ringa antal av, eftersom de uppenbarligen kräver en speciell kundkrets som
man sällan finner på andra ställen än där det finns en kräsen kundkrets, som har
förväntningar på allt från ostron till katrinplommonsufflé.
Årstidernas miljö är också enastående och intressant från historisk synpunkt. Den
imponerar på våra utländska klienter, särskilt på dem från den nya världen, där denna
typ av historiska byggnader inte existerar."
- Jonas Gulliksson, Advokatbyrån Gulliksson AB
________________________________
"Årstiderna i Kockska huset är en unik restaurang på många sätt. En reflektion är att
man under så många år har lyckats hålla sig på topp- både vad gäller hög kvalitet på
mat, dryck och service. Det är en bedrift med tanke på hur konkurrens, marginaler och
ändrade beteenden har ändrats under åren. Svaret på det är ju naturligtvis Marie &
Wilhelm Pieplow som på ett inspirerande och klokt sätt har lett och utvecklat
verksamheten under många år.
För mig som stamgäst har valet varit väldigt lätt. Här kan man i lugn och ro, utan att
behöva ta del av andra bords konversation, njuta i en fantastisk miljö och bli serverad
alltid högkvalitativ mat i kombination med en god servicenivå.
Vad mer kan man begära?"
- Rolf Hedman, Rolf Hedman Mentor

