
H Ä N D ER  I  H U S E T

Snart slår vi upp 
dörrarna till Food&Co. 

Frösundaviks nya restaurang i helt ny tappning!

Om några veckor är det dags för ett nytt stort steg framåt i utvecklingen 
av Frösundavik. I v. 10 öppnar nämligen den helt omgjorda restaurangen i 
huset igen. Det nya namnet blir Food & Co och det kommer att bli ett rejält 
gastronomiskt lyft, det kan vi redan nu lova! Mer valmöjligheter, högre kvalitet, 
mer hälsosam mat och flera olika prisnivåer.

Dessutom har hela restaurangmiljön också fått sig en ordentlig uppfräschning 
med nya möbler och en ny snygg design. Glaspartierna är utbytta och 
tillsammans med arkitekt och restauratör har vi skapat olika delar i 
restaurangen med olika atmosfärer. Precis som tidigare ligger också bryggan 
utanför, men även den är uppdaterad med nya möbler och sittytor som bjuder 
in till ett härligt häng när solen värmer på senare i vår.

Fyra spännande matkoncept
Den nya restaurangen kommer att inrymma hela fyra matkoncept, serverat från 
olika stationer i en matmarknadsliknande miljö. Två av koncepten är fasta och 
två kommer kunna bytas ut över tiden. De fyra koncepten är:



DELI FRESH. En stor buffé med många smakrika och spännande 
grönsaksblandningar som följer säsongens utbud av råvaror. Här kan man 
plocka ihop en lunch med bara grönsaker eller välja bland flera olika varma 
tillbehör, varav det ena alltid är veganskt eller vegetariskt.

FURA. Husmanskost med en eller två olika rätter varje dag. Rätterna varieras 
också ofta med olika influenser från alla världens hörn.

GREEN PARK. Här finns det båda kalla och varma veganska och vegetariska 
alternativ. Vill du vara hälsosam så är detta ditt val.

BLACK SHACK. Genom ett samarbete med den välkända BBQ restaurangen 
Holy Smoke i Skåne kommer det att erbjudas genuina barbecuerätter med 
smakrika tillbehör.

På grund av det rådande läget där antalet personer som arbetar i Frösundavik 
är färre än normalt, så kommer restaurangen att mjukstarta med ett begränsat 
urval. Men i takt med att fler återvänder till huset kommer vi snabbt att växla 
upp kapaciteten och antalet valmöjligheter.

I samband med öppningen kommer restaurangen också att lansera en ny app 
där man bland annat kan beställa och betala sin lunch i förväg. Allt för att man 
skall snabbare få sin lunch serverad.

Varmt välkomna till nya Food & Co!


