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OM IKKE alt for længe kan du 
nyde en kop kaffe i nye loka-
ler, når du gæster Kochs Kaf-
febar i Algade. den nuvæ-
rende kaffebar er åben, 
mens håndværkerne arbej-
der med udvidelsen af ste-
det. Den er blevet mulig, ef-
ter ejerne har lejet nabobyg-
ningen der tidligere husede 
sushi-bar.

- Vi får mere plads både i 
stueplan og på 1. sal, hvor vi 
blandt andet også laver en 
tagterrasse med udsigt mod 
Roldgade, siger Jesper Holm 
Andersen, der ejer kaffeba-
ren sammen med sin datter, 
Christina Koch.

- I dag har vi omkring 50 
pladser, med udvidelsen får 
vi cirka det dobbelte. Hvis 
det går som planlagt, er ud-
videlsen i stueplan klar i lø-
bet af juli, og vi forventer, at 
resten ovenpå er helt færdigt 
i løbet af efteråret.

Tagterrasse bliver et aktiv
Da planerne blev præsente-
ret i begyndelsen af januar, 
var håbet, at den nye kaffe-
bar var færdig omkring 1. 
juni.

- Men da vi gravede ud til 
kælder, dukkede nogle gam-
le skeletter op, som museet 
(Nordjyllands Historiske 
Museum, red.) skulle udgra-
ve. Det tog omkring tre uger, 
og den proces skubbede hele 
planen, så vi bliver yderlige-

re forsinket, siger Jesper 
Holm Andersen. 

Han understreger, at selve 
projektet også har udviklet 
sig undervejs med ændrede 

detaljer, det har også spillet 
ind.

- Det er selvfølgelig altid 
generende, når tingene ikke 
går som planlagt. Vi havde 

håbet, at tagterrassen var 
klar til sommerferien, det 
ville være et stort aktiv. Men 
det afgørende er, at vi er helt 
færdige til efterårsferien, 

vinterhalvåret er det vigtig-
ste for os.

Kvalitet, oplevelser og service
55-årige Jesper Holm An-
dersen oplever en stigende 
interesse for at gå på kaffe-
bar, og selv om Kochs nu bli-
ver større, er udgangspunk-
tet det samme som ved åb-
ningen i 2013.

- Kaffe er omdrejnings-
punktet, her begynder me-
nukortet med kaffen. Men 
det er også et sted, hvor man 
kan slappe af og gå helt ned i 
tempo, siger Jesper Holm 
Andersen.

- Og vi gør en dyd ud af, at 
vi er lokale med lokale leve-
randører. Kvalitet, oplevel-

ser og service er nøgleord. Vi 
er ikke en landsdækkende 
eller verdensomspændende 
kæde, så vi har fokus på nær-
hed i alle led.

Familien ejer også Kochs 
Kaffebar i Shoppen i City 
Syd.

Kochs Kaffebar udvider: Flere 
siddepladser og en tagterrasse
MAD OG DRIKKE: Arkæologiske fund og ændrede byggeplaner har dog forsinket udvidelsen - men første etape er klar i løbet af juli 

Ud mod Roldgade bliver der blandt andet bygget et nyt, stort køkken.

Jesper Holm Andersen ser frem til endnu mere plads her i Kochs Kaffebar.

De store vinduer i den nye underetage skal være med til at gøre 
Kaffebaren mere synlig fra gågaden.


