Restaurang- och konferenskedjan Eatery växer och startar två nya enheter i Stockholmsområdet. Under hösten
2019 öppnar Eatery ytterligare en enhet i Kista och under våren 2020 startar Eatery Gärdet.
– Eatery får väldigt fin respons för sitt koncept och fortsätter expansionen i Stockholmsområdet. I nästa skede
letar Eatery etableringsmöjligheter i andra större städer runt om i Norden, säger Martin Sandgren,
Styrelseordförande och en av ägarna till Eatery.
Den nya enheten i Kista ligger i Klöverns fastighetskomplex, Kista Gate, i närheten av Eaterys nuvarande enhet i
Nodhuset. Köksmästare och chef för båda enheterna blir Natasa Jansson. Enheten öppnar med ett kafé i augusti
och med en stor restaurang samt festlokal i oktober. Restaurangen kommer att kunna ta ca 250 - 300 personer
för frukost, lunch och fest.
Natasa har arbetat med Eatery sedan i december och har förutom en gedigen erfarenhet från olika restauranger
och konferensanläggningar även ett guld i matlagning i Culinary Olympics:
– Kista är ett spännande område och vi kommer att hitta ett sätt att differentiera våra två restauranger. På Eatery
Kista Gate kommer vi, till exempel, servera inslag av koreanskinspirerad mat då det finns ett sådant önskemål
från företaget Samsung som är en stor arbetsgivare i fastigheten. Vi kommer också att kunna ha större fester och
event i lokalerna som nu renoveras.
***
Eatery Gärdet kommer att ligga i Kungsledens fastighet i korsningen Tegeluddsvägen/Lindarängsvägen. Det
handlar om en omfattande ombyggnation och enheten beräknas öppna i april 2020. Här planeras förutom
restaurang även konferens samt co-working. Målet är att skapa en destination för de som arbetar och bor i
området. Andreas Nisser hjälper Eatery med nyetableringar:
– Eaterys koncept med service en stor del av dygnet är framgångsrikt. Att kunna vara navet för service, med såväl
mat (frukost, lunch, middag) som att erbjuda lokaler för konferens och event, skapar en attraktivitet i området,
säger Andreas Nisser.
***
Om Eatery – Eatery är en snabbt växande restaurang- och konferenskedja som i nuläget har fem etableringar i
Stockholmsområdet, i Luma Park (Hammarby Sjöstad), Kista, Sickla, Sundbyberg samt van der Nootska Palatset
på Södermalm. Eatery har som mål att kunna erbjuda en miljö som bjuder in till möten och avkoppling såväl
under som efter arbetsdagen. En plats dit man går för att äta och inspireras, antingen själv eller tillsammans med
sina vänner, kollegor och affärspartners. Eatery har även ambitionen att bli sektorns mest attraktiva arbetsgivare
senast år 2022. Läs mer om oss och vårt koncept på www.eatery.se
För mer information – kontakta gärna:
Andreas Nisser, nyetableringsansvarig, email: andreas.nisser@eatery.se - telefon: 0733-650044

