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Mats och Ebbe Vollmers – finalister! 
En del av de som röstat på er har också lämnat en motivering – håll till godo! 

 

 Med en ödmjukhet och ett stort gastronomiskt mod gått en väg där matgästerna ständigt blir 
överraskade och väljer att sprida enbart positiva ord om Vollmers och des underbart kreativa 
upplevelser. 

 Modern mat som verkligen lyfter fram Skåne och skånska traditioner, tar till vara råvaror som 
ingen annan bryr sig om. Underbar stämning på Vollmers och har satt Malmö på den 
internationella matkartan. 

 De vågar satsa på nya saker och de gör det fruktansvärt bra. De utstrålar verkligen att 
"Ingenting är omöjligt"! 

 Perfektionism och kreativitet kombinerat med vilja att ständigt utveckla 

 Bröderna Vollmer har alltid siktat mot stjärnorna och nu är dom där.  Sjukt glad för deras skull.  
Önskar dom all framgång och lycka.   

 Ebbe och Mats är två riktigt flitiga och företagsamma människor. Ut över det så är dem sjukt 
trevliga och laga gudomlig mat! 

 Med en passion för yrket och en drivkraft utan dess like. Finns det ingen mer värdig vinnare.  
Kliv nu in i ditt kök potatis, morot, purjolök grädde, fond och en skvätt vatten i vilken ordning 
vete katten i med vit fisk och så lax detta går ju med  

 Mer drivna, nytänkande och inspirerande människor får man leta efter.  

 Hur bröderna Vollmer smittar av sig med sin passion för mat och smaker till övrig personal är 
oerhört imponerande. Något som hela Malmö stads restaurangbransch vinner mycket på i 
längden. 

 För att de med hårt slit visat vägen till en stjärna! 

 Klart att min favoritsvågers lillasysters kille och hans bror är årets mest företagsamma!! 
Restaurangen, entusiasmen, nyskapandet och nätverkandet är på topp för dem!! 

 Konstnärer som byggt sin verksamhet på kärlek till yrket, konsten och passionen. Skåningarna 
har med sin enorma vilja samt ödmjukhet skapat något som får folk från hela världen att 
besöka Malmö.  

 Bröderna Vollmer är enormt drivna och ligger i framkant vad gäller gastronomi och kring vilken 
mat Malmö & världen bör äta. 

 Tycker att dessa 2 pågar har kämpat för att nå toppen. Och med det menar jag det är fin mat -
underbar atmosfär i restaurangen -Fin service Ja listan är lång  

 



 

 

 Jag röstade på Vollmers för att de slutar aldrig att utveckla och förnya. De lägger ner otroligt 
mycket arbete för att de vet att kvalité är viktigt och kvalité kommer inte av sig själv. De har 
verkligen satt Malmö på den gastronomiska kartan.  

 Att från ingenting till världskända på kort tid kräver stor entusiasm, kunskap och ett jädra 
anamma som få har. Mats och Ebbe har bevisat detta med sitt restaurangkoncept som håller i 
dagens tuffa klimat. 

 De har en förmåga att kombinera passion och framgångsrik business vilket inte alltid är det 
lättaste. Och göra det med glimten i ögat 

 Bröderna Vollmer har verkligen hjälpt till att sätta bra skånsk mat på kartan! De gör det 
tillgängligt för alla med sina restauranger i olika prisnivåer men ändå med samma höga nivå. De 
är verkligen värda utmärkelsen.  

 Tack för fantastiska middagar!  Utsökta, kreativa och minnesvärda. 

 I vått och torrt håller bröderna ihop och skapar framtidskoncept i nutid, med hög kvalité och 
kreativitet. En svår kombination att vara på topp och ständigt leverera samtidigt som man visar 
vägen för konkurrenterna genom att trampa upp egna stigar.  

 Både att få en* och att skapa fler jobb är en stor bravad.  

 Med en Michelin restaurang (behövs inte sägas mer om den) och en fantastiskt spännande 
restaurang med intressant meny och atmosfär kommer de nu och gör det igen! Nr 3! En trendig 
restaurang med häftig genre, nytt koncept och underbar rökt mat!  

 De satsar fullt ut på lokala råvaror vilket gynnar Skåne. Efter att ha ätit på deras restauranger 
och fått träffa dem personligen så förstår man vilka fina människor de är! De sätter alltid 
personalen och gäster i 1.a hand. Kanon grabbar! 

 Jag röstar på dom som man anser ska vinna helt enkelt. 

 Just perfekt! 

 Därför att detta är två bröder som har något på gång. Är det inte internationellt så är det i 
Malmö och de driver en internationell trafik till Malmö med sina verksamheter. 

 De har fantastiska restauranger/matställen...fantastisk service om man äter stort eller smått, 
vällagat/smakfull mat som är tjusigt upplagd! 

 Possibly the best dining experience I have ever had - also the tour of the kitchen and meeting 
the staff was amazing. 

 De är båda professionella, kunniga o fantastiska människor som gör mat dom flesta bara 
drömmer om. Keep it up! Sverige behöver er  

 Dom här två bröderna är kreativa och målinriktade och satsar på kvalité  

 Bra svensk och skånsk mat är kanon.   

 Dom är helt enkelt grymma -:) 

 Jag röstar på Vollmers för deras härliga stil och för deras roliga historier ifrån deras hemstad, 
Lilla Edet 

 För nyskapande och överträffande middagar varje gång.  För en service som är över allt annat.  

 Att besöka deras restauranger är en helhetsupplevelse: miljö, känsla, smak något man aldrig 
glömmer. 

 Mats och Ebbe Vollmer har genom sin kombination av kunnande och kreativitet lyft Skånes 
gastronomi till internationella höjder.  

 Med den företagsamhet och fantasi och utveckling att tillvar ta allt på djuret gör att dom bör 
vara vinnare. Som gör att vi har en bra servering där man för allt det goda ! 

 De jag har röstat på är årets mest företagsamma därför att de med hårt och envist arbete 
tillsammans skapat en mötesplats i Skåne för oss alla som älskar fine dining, och en arbetsplats 
för många talangfulla kockar som får utveckla sina talanger. 

 Att få en stjärna i sin bransch är den största bedrift som en företagare kan få, det kräver 
kunnighet och mod i en sådan tuff bransch. 

 För att dom sätter Malmö på den kulinariska kartan.  Skapar mötes plats där folk kan träffas och 
njuta. 

 Jag röstar på bröderna Vollmer för att de har en restaurang med jättegod mat. Det säger i alla 
fall min pappa.  



 

 

 Fantastisk glöd och en motivation som är ut över det vanliga! Med ständiga mål att utvecklas 
och fantastisk service 

 Jag röstar på denna duo därför att jag vet att det krävs oerhört mycket fokus, planering, 
uthållighet, mod och driv för att skapa lönsamhet i restaurangverksamhet idag. Det verkar 
dessa personer ha gott om! 

 Jag röstar på bröderna Vollmers för att de gör jättegod mat på en restaurang här i Malmö. Sluta 
aldrig med den goda maten. :) 

 Mats och Ebbe är entreprenörer som ser möjligheter som andra inte kunnat urskilja. Detta ger 
oss alla god tilltro inför framtiden 

 Med brinnande hjärtan för råvarors kvalitet och ett gediget intresse för att skapa 
topprestauranger i Malmö. Ett besök hos någon av dom är både mysigt och väldigt trevligt. I 
varje maträtt finns en liten bit kärlek. 

 För att dom aldrig stannar upp i sin utveckling och hela tiden öppnar nya spännande 
mötesplatser för oss nyfikna kunder. Siktar på att bli en av landets bästa restauranger och har 
nått ett delmål med en stjärna i Guide Michelin imponerande. 

 Detta företag har kämpat för att representera just Skåne och de har lyckats ta matlagning till en 
ny nivå.  Jag ser fram emot vem och vilka de kommer representerar i framtiden! 

 Verkligen duktiga killar! 

 Bröderna Vollmer ger oss en möjlighet att få prova nytt men i Skånetappning. Alltid lika gott! 

 Otroligt driven och genuint intresserad av sitt uppdrag, som ett kall! 

 Mats och Ebbe är värda att vinna dom verkar bäst 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


